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Abstract  
Business of today is in complex integrated business networks in order to 

achieve a higher profit. Each interaction requires business to share 

information electronically via Electronic Data Interchange, EDI, 

(Johansson, 1994). EDI-management has become a key issue for IS-

managers (Informations System) and understanding the factors that differ 

businesses use of EDI (Lee & Lim, 2003).  

 

The purpose of this study is to describe how EDI-performance is affected 

by a merger and how business can work proactively to develop EDI-use. A 

deductive qualitative case study on Business X have been done, the 

business is actual in a merger situation during the study process. In order to 

answer the research question primary data have been collected by 

interviews and observation.  

 

Employees in business relationships represent the cooperate and their 

values therefore the it is crusial to study the interactions between employees 

and if their competence level is enough (Ertzgaard, 2004). Lee and Lim 

(2003) write that EDI-performance can be measured by three attributes and 

three dimensions in business relationships. The attributes are trust 

interdependence and commitment, the dimensions are integration, 

utilization and diversity.  

 

The new appearance of the business means larger resource bank and the 

merger makes it possible to increase integration and utilization by 

decreasing the diversity. It is important that business goals and vision are 

stated for Business X, the value of the employees for the EDI-performance 

should also be considered. The conclusion is that a merger seams to affect 

EDI-performance form all attributes. Also the merger means that the new 

business has new practices and new values and goals to endeavor including 

in the EDI-work.  

 

 

 
 

 

 

 



   
 

   
 

Sammanfattning 
Dagens företag befinner sig i komplexa nätverk av interagerande företag, då 

de tillsammans kan nå ett högre värde. Varje interaktion innebär att 

företagen delger information, detta kan ske elektroniskt via Electronic Data 

Interchange, EDI, (Johansson, 1994). Sättet att styra och leda EDI har blivit 

en nyckelfaktor hos de flesta IS (Informations System) chefer. EDI-

prestationer skiljer sig ofta företag emellan och därför är det viktigt att 

förstå vilka faktorer som påverkar EDI-utförandet (Lee & Lim, 2003).  

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur EDI-prestation påverkas vid en 

fusion av två företag och hur företag kan arbeta proaktivt för att EDI-

prestationen skall utvecklas. Studien är en kvalitativ fallstudie, på företaget 

X som befinner sig i stundande fusionsarbete, en deduktiv ansats har 

tillämpats. För att besvara studiens frågeställning och syfte har i huvudsak 

primärdata insamlats i form av intervjuer och observationer hos företag X.  

 

I affärsrelationer är det medarbetarna som representerar företaget och dess 

värderingar. Därför är det viktigt att beakta hur dessa interaktioner sker 

mellan företagens medarbetare samt om personerna har tillräcklig 

kompetens (Ertzgaard, 2004). Lee och Lim (2003) skriver att EDI-

prestation kan mätas utifrån tre egenskaper i affärsrelationer; förtroende, 

självständighet och engagemang samt ur tre EDI-dimensioner; Integration, 

användning och mångfald och att egenskaperna i relationerna påverkar 

EDI-prestationen.  

 

Fallföretagets nya utseende innebär en större tillgång på resurser och 

fusionen gör det möjligt att öka integrationen och användningen av EDI 

genom att minska mångfalden. Det är därför viktigt att en vision och mål 

sätts för hur företaget X skall arbeta med sin EDI samt att medarbetarnas 

värde för affärsrelationerna beaktas. Slutsatsen blir att en fusion tycks 

kunna påverka EDI-prestationen utifrån förtroendeaspekten, 

mångfaldsaspekten och självständighetaspekten. Även arbetssätt för EDI-

projekt i företaget ändras i och med att ett nytt företag sätter nya visioner 

och värderingar som även EDI-arbetet bör efterleva.  
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1. Introduktion  
I det introducerande kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, tidigare 

forskning inom området samt problemformuleringen. Syfte och 

frågeställningar samt studiens förväntade målgrupp finns också presenterat i 

detta kapitel. Slutligen finnes studiens vidare disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Affärsrelationer är enligt Ertzgaard (2004) ett affärsmässigt samspel mellan 

människor. Grunden till att affärsrelationer uppstår är för att parter tror att de 

tillsammans kan skapa ett högre värde tillsammans. Johansson (1994) menar 

att affärsrelationerna uppstår på grund av att det finns en ömsesidighet 

parterna emellan, de strävar efter gemensamma mål eller intressen. Johansson 

(1994) nämner att företag befinner sig i komplexa nätverk av interaktioner 

mellan flertalet företag. Det utbyts tjänster, information, kunskap, varor mm. 

Det innebär att företag interagerar med andra företag och personer. Varje 

interaktion resulterar i att företagen delger och får ta del av information 

menar Johansson (1994). Detta kan genomföras via så kallad e-Affärer som 

enligt Fredholm (2002) definieras: 

  

”Elektroniska affärer är alla de aktiviter som sker för att utbyta och förmedla 

information elektronisk för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser 

med omvärlden” (Fredholm, 2002, s.11)  

 

Ett sätt för företag att dela information är att använda sig av EDI (Fredholm, 

2002). EDI är en elektronisk sändning, dator till dator, av standardiserade 

affärsdokument mellan företag (Robert & Carter, 1988 ). Lee och Lim (2003) 

skriver att EDI ses som en typ av interorganisatorisk elektronisk handel, där 

handlingspartners (köpare och säljare) upprättar individuella 

kommunikationskanaler med en eller flera parter. Vidare menar Lee och Lim 

(2003) att styrning och ledning av EDI har blivit en nyckelfaktor hos IS 

anställda. I dessa affärsrelationer opererar företagens personal och dem 

påverkar i allra högsta grad relationerna detta menar Ertzgaard (2004) när han 

skriver: 

 

 ”Våra medarbetare är våra främsta ambassadörer för företaget och dess 

produkter och vår förmåga att få medarbetarena att dela företagets 

värderingar är avgörande för vår framgång” (Ertzgaard, 2004,s.24). 

 

Lee och Lim (2003) hävdar att organisatoriska faktorer och kunskap påverkar 

implementering av EDI. Även egenskaper i affärsrelationer så som 

förtroende, engagemang och beroende påverkar hur väl EDI blir 

implementerat i företag (Lee & Lim, 2003). Tekniken finns och stödjer EDI 

till fullo ändå skiljer sig EDI prestationer mellan företag därför är den enligt 
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Lee och Lim (2003) viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar och 

möjliggör eller avgör EDI-prestandan. En fusion innebär att två eller flera 

företag skall bli ett, detta kan göras för att nå synergi effekter samt stärka 

positionen på marknaden (Alarik, 1982). Fusionen innebär förändringar i 

båda organisationerna och två EDI-arbetssätt skall bli ett. Hur kan detta 

påverka EDI-prestanda? 
 

1.2 Tidigare forskning 
EDI-prestationer påverkas av egenskaper i affärsrelationer detta hävdar Lee 

och Lim (2003) i en studie som de genomfört på över 100 koreanska företag. 

De har studerat hur väl företag har lyckats med implementering av EDI och 

hur egenskaper i affärsrelationer påverkat till införandet av EDI. Lee och Lim 

(2003) har i sin studie studerat tre dimensioner av EDI implementation 

integrering, utnyttjandet och mångfald. I integrerings dimensionen har de 

mätt hur väl data kan hanteras av interna applikationer utan att processas 

innan. Utnyttjande dimensionen berör hur stor del av transaktionerna som är 

av EDI och hur väl dessa EDI transaktioner används av organisationen för att 

genomföra sitt arbete. Den sista dimensionen som är mångfald tittar på hur 

många olika EDI meddelanden som företaget använder sig av (Lee & Lim, 

2003). De relationsegenskaper som dem har studerat är partnerförtroende, 

partneroberoende och partnerengagemang. Författarna har till viss del 

undersökt hur väl företagen litar på att affärspartners skall genomföra de 

åtaganden som avtalats, hur beroende företagen är av sina handlingspartners 

och hur gärna företagen vill fortsätta arbeta med sina handlingspartners.  

 

Lee och Lim (2003) menar att samarbetena i sig är viktiga för hur EDI 

implementeringen kommer att bli, det är av största vikt att partners driver åt 

samma håll. Interorganisatoriska aspekter så som beroende, makt och 

transaktionsresurser är också viktiga för implementering av EDI. Förtroende 

och kundåtagande är viktiga faktorer i kund och leverantörs relationer. Då de 

påverkar mängden transaktioner och mångfalden av meddelanden. Vidare 

menar Lee och Lim (2003) att underhåll av relationerna endast är positivt för 

båda parter om de upplever ett högt oberoende och engagemang från 

varandra. De skriver vidare att integrering och utnyttjande av EDI 

meddelandena är mer fördelaktigt än att utveckla och använda sig av flera 

meddelanden. EDI-adoptörer bör därför följa någon form av standard och 

utöka sina kopplingar mot handlingspartners för att minska mångfalden.  

 

Det är viktigt att den projektorganisationen som skall finnas vid EDI 

implementering är designad på så sätt att ledarskapet är tydligt, detta för att 

gynna stark tvärpolitisk samordning och effektiv kommunikation mellan 

projektets medlemmar (Robert & Carter, 1988). Vidare menar författarna att 

det finns två faktorer som gör implementeringen av EDI lyckad, dessa är 

planering och support samt att inköpsområdet i verksamheten prioriteras. Om 
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förtaget lyckas köra sina inköps aktiviteter via EDI kommer detta göra att 

relationen mellan köpare och säljare förbättras eftersom att systemen 

synkroniseras och parterna blir knyts närmare varandra. Det ökade beroendet 

är enligt författarna en trygghet och bra för relation. En bra planering och 

support ger ett högre resultat (Robert & Carter, 1988). Ett lyckat EDI 

införande gör att båda parter blir mer konkurrenskraftiga och flexibla på 

markanden. Båda kommer att nå kostnadsfördelar genom att pappersarbete 

minskar och processen blir effektivare (Robert & Carter, 1988).  

 

Interorganisatoriska relationer utvecklas genom ” learning by doing” menar 

Lee och Lim (2003). Lyckade samarbeten brukar ge vissa typer av beteenden 

hos människorna och företagen, exempelvis förtroende och engagemang. 

Dessa beteenden guidar det fortsatta samarbetet och bevisar att samarbetena 

är komplexa att förstå (Lee & Lim, 2003). 
 

 

1.3 Problemformulering 
Denna studie belyser hur interorganisatoriska relationer kan påverkas av stora 

organisatoriska förändringar, exempelvis en fusion. EDI är en 

informationsteknik som används av företag världen över med varierande 

omfattning och resultat. Affärsrelationer är nödvändiga för att företag skall 

kunna fokusera på sin kärnverksamhet.  

 

Tidigare forskning har presenterat hur egenskaper i affärsrelationer påverkar 

EDI-prestationer och vilka affärsrelationer som lämpar sig för EDI-

samarbeten även forskning kring implementering av EDI i organisationer bör 

gå till. Det är däremot svårare att finna forskning som belyser hur EDI-

utföranden och EDI samarbeten påverkas vid en fusion. Vilka faktorer som 

kan vara viktiga att beakta vid en så stor organisatorisk förändring för att inte 

EDI-utförandet skall påverkas. Affärsrelationer ger ofta ett högre resultat för 

alla inblandade samt möjliggör för företagen att fokusera på sin 

kärnverksamhet. EDI är en informationsteknik som används av företag för att 

interagera och utbyta processkritisk information med varandra. Det valda 

fallföretaget står inför en stundande fusion och två arbetssätt för EDI kommer 

att slås ihop till ett därför ger det en möjlighet till att undersöka hur den 

speciella kontexten, en fusion, påverkar EDI-prestationen.  
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1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att förstå hur EDI-prestationen påverkas vid en fusion 

av två tillverkande företag. Detta för att beskriva hur affärsrelations 

egenskaper och EDI-implementationen påverkas av den organisatoriska 

förändringen.  

 

Studiens har en huvudfråga (Research Question, RQ) och två underfrågor 

(SubQuestion).  

 

RQ: Hur påverkas EDI-prestation av en fusion? 

SQ1: Vilka egenskaper, i de gamla företagens EDI-prestation, 

påverkar det nya företagets EDI-prestation?  

SQ2: Vad betyder medarbetarna för EDI-prestationen vid en fusion? 

 

 

1.5 Avgränsning 
EDI används av fallföretaget för att kommunicera både internt och externt. 

Denna studie kommer endast att beröra den EDI som användas för att 

kommunicera med externa samarbetspartners så som transportörer, terminaler 

och konverterare. Studien kommer inte beskriva tekniken för att EDI-

kommunikationen skall fungerar på det aktuella fallföretaget eller hos dess 

samarbetspartners. Arbetet med att sammanfoga de två företagen i och med 

fusionen kommer endast beskrivas inom ramarna för EDI arbetet i företaget. 

De affärsstrategiska syften och mål som föreligger affärsrelationerna kommer 

inte att beskrivas utöver den roll de har gentemot varandra. Begränsningarna 

till studien föranleds av intresse och resursskäl. Begränsningarna skall inte 

ses endast av ondo eftersom att det delvis möjliggör att kvalitet prioriteras 

framför kvantitet (Jacobsen, 2002). Enskilda EDI-meddelanden och dess 

informationsinnehåll kommer inte att beskrivas.  

 

1.6 Målgrupp 
Den akademiska målgruppen till studien är forskare och studenter som är 

intresserade av hur elektroniska affärer så som EDI påverkas av 

affärsrelationsattribut samt hur EDI-prestationer påverkas av en stor 

organisatorisk förändring så som en fusion.  

 

Studiens resultat riktar sig även till en praktisk målgrupp som i huvudsak är 

fallföretaget som står under en pågående fusion. Resultatet går dock även att 

användas av andra företag som står inför organisatoriska förändringar där 

EDI och EDI-samarbeten kommer att påverkas. Dock är identifierade 



 

  11 (61)  
 

faktorer inte direkt överförbara till andra företag men de kan ligga till grund 

för deras arbete med EDI-samarbeten och prestation. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien, EDI 

förklaras övergripande, e-handel och affärsrelationer förklaras generellt för 

att ge en teoretisk bakgrund. Därefter presenteras Lee och Lim (2003) modell 

för att mäta EDI prestation. 

 

2.1 EDI 
Förkortningen EDI står för Electronic Data Interchange (Fredholm, 2002). 

Fundamentet i EDI är att elektroniska meddelanden utbyts på ett 

överrenskommet sätt med krav på innehåll och struktur (ibid.). Men det finns 

ett antal kriterium som måste uppfyllas för att få kalla det EDI- 

kommunikation enligt Fredholm (2002). Dessa är: 

 Direkt kommunikation mellan informationssystemen 

 Stadardiserat format ex EDIFACT 

 Strukturerad information 

 Processbart hos mottagaren 

 Oberoende av hårdvaruplattform, operativsystem, data typ, typ av 

informationssystem, tid samt kommunikationsmetod hos deltagarna.  

 Tillförlitlighet. Att informationen verkligen utbyts automatiskt. 

 Baserat på avtal 

 

EDI meddelandena består av dataelement och segment, dataelementen består 

av taggar som identifierar och beskriver dem. Segment består av funktionellt 

relaterade grupper av dataelement, segmenten innehåller den information som 

företagen utbyter med varandra. Meddelandena består av olika och ibland 

upprepande fastställda segment (Persson, 1989). Meddelanden ersätter hela 

informationsbehov i verksamhetsfunktioner exempelvis fakturering, 

transportbokning osv. (ibid.). Standarder gör det enklare för företagen att 

arbeta med EDI då det finns enhetliga regler för innehållet (Fredholm, 1995). 

EDI kännetecknas just av att datautbytet består av standardiserade 

meddelanden som skickas mellan datasystem i olika företag (Persson, 1989). 

Fredholm (2002) nämner att det är viktigt partnerna på förhand har avtalat 

kring hur informationsutbytet ska ske eftersom att det underlättar vid 

problem.  

 

2.2 Förändringsarbete 
2.2.1 Fusion 

Anledningen till att fusioner uppstår är flera, ofta handlar det om att stärka 

företagets märke och finansiella värde samt uppnå synergieffekter. Både 

operationella och finansiella synergieffekter går att nå genom att två eller 

flera organisationer uppnår ett högre värde tillsammans än vad de ensamma 
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gör (Alarik, 1982). Begreppet fusion definieras enligt Ordboken för affärsfolk 

(Laurelli & Örtengren & Ångström, 1990) som sammanslagning av flera 

likartade organisationer till en.  

 

Organisationers medarbetare kan reagera positivt och negativt vid fusioner. 

Anställda kan uppfatta fusionen som fördelaktigt då det ger 

karriärmöjligheter så som ökat ansvar, befordran eller ökad status. Genom att 

de anställda känner hög expertis blir de inte heller hotade av fusionen menar 

Bouno (1989). Vidare menar författaren att anställdas kompetens och expertis 

är viktig vid fusioner detta för att organisationer skall lyckas göra en bra 

sammanslagning av verksamheterna. Det finns också dem anställda som 

uppfattar fusionen som något negativt och därför kommer att motsätta sig och 

motverka förändringarna. Detta kan tillslut leda till att anställda tappar 

intresset och separerar sig själva från processen (Schweiger, 1987). 

 

2.2.2 Visionens betydelse 

Kotter (1996) har identifierat två viktiga mönster i lyckade 

förändringsarbeten. Det ena är förändringsarbetet pågått i flera mindre steg 

för att bidra med motivation. Det andra är ett tydligt, starkt och bra ledarskap 

och inte bara styrning (management). I den förändringsmetod som Kotter 

(1996) har skapat framgår bland annat hur viktigt framtagandet av en vision 

är. Visionen är bra för att den klargör generella riktlinjer för medarbetarna, 

det är även viktigt att visionen förmedlas ner i organisationen så att 

medarbetarna får en bra möjlighet att förstå den samt hur de kan arbeta för att 

uppnå den. För att skapa motivation i förändringsarbetet är delmål och 

kortsiktiga resultat bra, det skapar både trovärdighet och motivation i 

förändringsarbetet. Det sista steget i Kotters (1996) förändringsmetod handlar 

om att förankra de nya arbetssätten. Detta är enligt författaren en lång process 

eftersom att det tar tid att påverka en etablera kultur och det är lätt att 

medarbetare faller tillbaka i gamla arbetssätt. Kotter (1996) skriver att 

förändringsmetoden bör följas i alla steg för att förändringsarbetet skall bli 

lyckat därför finns hela förändringsmetoden att se i bilaga 1.   

 

2.3 Elektroniska affärer 
Elektroniska affärer kallas också e-Affärer och är enligt Fredholm (2002) 

svårt att definiera eftersom att det används i många olika sammanhang och 

syften. Men enligt Fredholm (2002) har en intresseförening satt följande 

definition för elektroniska affärer: 

 

”Elektroniska affärer är alla de aktiviter som sker för att utbyta och förmedla 

information elektronisk för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser 

med omvärlden” (Fredholm, 2002, s.11)  
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Företag utsätt för hård konkurrens och måste ständigt utvecklas samt 

förbättras för att möta omvärldens krav och tillfredsställa sina kunder, ett sätt 

att göra detta är att använda sig av de möjligheter som elektroniska affärer 

ger. En förutsättning för att elektroniska affärer skall fungera är att alla i det 

elektroniska nätverket har informationssystem som kommunicerar och där 

leverantörer och kunder kan sammankopplade och kan kommunicera (ibid.). 

Elektroniska affärer kan göras på många olika sätt i och med internets 

funktion och möjliggörare till flexibilitet.  

 

Arbetet med elektroniska affärer är en strategisk fråga som ledningen måste 

ta ansvar för (ibid.). Fredholm (2002) nämner att det är viktigt att företaget 

har den kompetensnivå som krävs för att utveckla verksamheten för att uppnå 

möjligheterna med e-Affärer. Att det finns en gemensam syn samt att 

företaget stämmer av mot kunder och leverantörer så att förväntan, mål och 

prestationer är synkroniserade. 

 

Elektroniska affärer påverkar företagens strategier och organisationsstruktur 

och det är viktigt att ledningen finns med i alla delar av organisationen för att 

styra och leda åt rätt håll (ibid.). De som arbetar med e-Affärerna kan blir 

tvingade att föra en dialog kring hur de elektroniska affärerna skall bedrivas 

mot kunder och leverantörer, för att göra detta krävs enligt Fredholm (2002) 

kunskap.  

 

E-Affärer innebär per automatik förändrade affärsrelationer för företaget 

(ibid.) då den dagliga kontakten med kunder och leverantörer ändras. 

Fredholm (2002) menar också att ändringarna leder till färre fel på grund av 

att kommunikationssättet ändras och flödet automatiseras. Författaren menar 

att relationerna blir kvalitativare inte nödvändigtvis kvantitativare. De 

elektroniska affärerna leder till att många arbetsuppgifter försvinner men det 

kan vara farligt att endast på dessa grunder rationalisera bort personalen då de 

ofta ger ett mervärde i processen (ibid.).  

 

Flertalet företag har valt att arbeta med e-Affärer för att effektivisera och öka 

konkurrensförmågan och det blir i många fall en affärskommunikation både 

internt och externt. EDI, som är ett sätt, har för många företag blivit en 

överlevnadsfråga då det i flera fall finns kunder i branschen som ställer krav 

eller sammarbetspartners som mer eller mindre tvingar företagen att använda 

EDI för att de själva gör det (ibid.). EDI är också den e-Affärs teknik som har 

störst potential till att ge besparingar och förbättringar för företag eftersom att 

det möjliggör utbyte av information direkt nästan helt utan mänsklig 

inblandning (ibid.). Författaren menar att elektroniska affärer binder samman 

företagen i integrerade affärsprocesser och sammanbyggda tekniska system, 

en typ av låsta affärsrelationer. Ett sätt att undvika låsta relationer är att 
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bygga affärskommunikationen på standardiserade lösningar, det underlättar 

även byten mellan leverantörer (ibid.). 

 

 

2.4 Affärsrelationer 
Affärsrelationer är enligt Ertzgaard (2004) ett affärsmässigt samspel mellan 

människor och grunden till att affärsrelationer uppstår är att parterna tror att 

de tillsammans kan skapa ett högre värde än vad de ensamma kan. Johansson 

(1994) menar också att parterna på något sätt har en ömsesidighet, att de 

strävar efter gemensamma mål eller intressen. Ertzgaard (2004) skriver att det 

är viktigt att samarbetet överstiger insatsen och att fördelarna är fler än 

eventuella nackdelar för att samarbetet skall skapa ett högre värde (ibid.).  

 

Ertzgaard (2004) menar att många företag har vad de kallar för strategiska 

affärsrelationer men mycket få företag har en strategi för hur de skall hantera 

sina affärsrelationer. Företag bör ha en strategi för sina affärsrelationer där 

långsiktighet och framtid fokuseras (ibid.).  

 

Ertzgaard (2004) nämner också att det finns vissa affärsrelationer som är 

tvingade. Tvingade affärsrelationer innebär att företaget inte kan välja fritt 

med vilka som denne vill arbeta med. Det kan handla om samarbete med en 

intern leverantör eller stor aktör på marknaden kanske en monopol- eller 

oligopolmarknad. Ertzgaard (2004) påpekar att en tvingad relation inte är 

synonymt med ett uteblivet värde däremot har en oönskat tvingande relation 

direktpåverkan på värdet. EDI går att tvinga på sina affärsrelationer men 

detta leder ofta till att viljan hos samarbetspartnern att anamma fler 

meddelanden blir dämpad vilket leder till att optimalt informationsutbyte 

aldrig kan ske med den påtvingade parten (Hart & Saunders, 1997). Det kan 

även leda till att den ena parten får stå för vissa EDI-kostander för att EDI-

utbytet skall bli av då den andra parten inte har råd (ibid.). 

 

Ett annat problem som finns i affärsrelationer är en oro för att bli av med sina 

samarbeten. I och med att företag knyter upp sina affärsrelationer över flera 

år är de också sårbara om de blir uteslutna ur samarbetet (Ertzgaard, 2004). 

Författaren menar att det händer för eller senare att leverantören blir utesluten 

därför är oron befogad. Störst sårbarhet utsätts leverantörer för, speciellt om 

de inte har en stor kundbas att luta sig på (ibid.).  

 

Ett sätt att arbeta med sin organisation för att förbättra relationerna det är att 

styra och påverka de anställda på rätt sätt. Med detta menar författaren att 

vissa individer behöver mer styrning och andra behöver mindre styrning och 

mer anpassning till personliga värderingar. Företagets värderingar skall alltid 

vara tydliga och det är viktigt att anställda är medvetna om dessa och kan 

förespråka dem (ibid.). Enligt Ertzgaard (2004) kan modeller vara ett bra 
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verktyg för att arbeta med sina affärsrelationer men det är viktigt att 

modellerna inte blir för enkla då de har en förmåga att inte spegla 

verkligheten på rätt sätt om de är för enkla. En modell bör även ha ett tydligt 

syfte med sin modell för att den skall leva upp till de förväntningar som finns 

på området som modellen skall användas i. Dessutom är det enligt författaren 

viktigt att se modellen för vad de är, ett hjälpmedel som skall underlätta och 

styra arbetet (ibid.). 

 

2.4.1 Personliga relationer 

”Våra medarbetare är våra främsta ambassadörer för företaget och dess 

produkter och vår förmåga att få medarbetarena att dela företagets 

värderingar är avgörande för vår framgång” (Ertzgaard, 2004, s.24).  

 

Det är på detta sätt som författaren tycker att företag bör resonera för att 

kunna representera företaget och dess värderingar vid affärsrelationer. För det 

är personerna i företaget, individerna som förmedlar företagets värderingar 

och produkter vid affärsrelationer och de är därför en viktig påverkande 

faktor vid affärsrelationer (ibid.). Att förmedla företagets vision är en viktig 

del av ett företags identitet och det är viktigt att visionen är förmedlad i hela 

organisationen för att företagets identitet skall bli förmedlad utåt, de som 

arbetar med affärsrelationer skall inte vara något undantag. En stark och 

tydlig vision gör det enklare för företag att förmedla sina mål och värderingar 

vilket också ökar chansen för att andra förstår dem och kan hjälpa till att 

uppnå dem (ibid.).  

 

Det är individerna i företaget som representerar företaget vid affärsrelationer. 

Det är lätt att bli missförstådd vid affärsrelationer då individerna kommer 

från olika värderingar och har olika syften med affärsrelationen. Ertzgaard 

(2004) menar att det är viktigt att utgå ifrån mottagarens perspektiv. Anpassa 

sättet att kommunicera efter mottagaren eftersom att det är denne som har 

den första tolkningsrätten av det som kommuniceras (ibid.). Det handlar om 

att anpassa efter värderingar, kulturella skillnader och språket. Många 

”sändare” har en förmåga att utöva makt i sitt sätt att kommunicera vilket inte 

alls gynnar själva kommunikationen exempelvis används facktermer eller 

tjänstetermer fritt utan att betänka om sändaren förstår dessa (ibid.). För att 

en affärsrelation skall vara värdeskapande är förtroende en avgörande faktor 

(ibid).  

 

2.5 Att skapa förtroende 
Att skapa förtroende uppleves som positivt men det kräver mycket resurser i 

form av tid och aktiva handlingar av alla inblandade (Ertzgaard, 2004). Ett 

nyckelord för att lyckas med förtroendeskapande är långsiktighet, problemet 

för många verksamheter är dock att bedöma hur stora insatserna på 

förtroende skall vara för att få igen det efterhand. En god kommunikation 
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mellan parterna är viktigt och när den finns är också engagemang, 

proaktivitet, kompetens, öppenhet, ärlighet, tydlighet och mod egenskaper 

vilka kraftigt påverkar relationen (ibid.). Modet är den viktigaste egenskapen 

då det ofta krävs mod av individerna för att våga visa just engagemang och 

kompetens (ibid.). Personligt ledarskap är också en faktor som kan påverka 

relationerna. Ledarskapet kan enligt Ertzgaard (2004) påverka individerna i 

relationerna att våga uttrycka mod och med mod så vågar även individerna 

uttrycka andra viktiga egenskaper. Exempelvis kan det handla om att vara 

modig nog att vara tydlig och visa engagemang. Att ha modet att uttrycka 

ovisshet, att våga visa sin mänsklighet (ibid). 

 

Kompetens har en förmåga att bidra till förtroende, då kompetens är ett intyg 

på kapacitet och inger trygghet (Hart & Saunders, 1997). Att kunna visa 

kompetens vid samarbeten kan vara mycket viktigt för att inge förtroende när 

nya EDI-samarbeten skall knytas, speciellt med ett företag som har en lite 

förmåga att påverka andra samarbetspartners (ibid.).  

 

Förtroende i EDI-utföranden 

Förtroende kan definieras:  

 

 “... the reliance by one person, group, or firm upon a voluntarily accepted 

duty on the part of another person, group, or firm to recognize and protect 

the rights and interests of all others engaged in a joint endeavor or economic 

exchange” (Hosmer, 1995. S.393)  

 

Förtroende handlar om en delad förväntan kring ett beteende från båda 

inblandade parter. Detta innebär att så länge som den ena parten lever upp till 

det förväntade beteendet kommer relationen att fortgå och bidra till att den 

andre parten också försöker leva upp till förväntningarna. Det finns alltså ett 

samband mellan kontinuitet och förtroende. Om det görs åtaganden för 

framtida samarbeten, en kontinuitet, uppmuntras och förstärks förtreonde i 

relationen. Hart och Saunders (1997) skriver att förtroende är synnerligen 

viktigt för EDI-samarbeten eftersom att förtroendet påverkar partneras vilja 

att öka informationsutbytet via EDI samt utveckla EDI-utbytet för att nå nya 

möjligheter. Ett omfattande EDI-utbyte knyter samarbetsparterna närmare 

varandra. Men att delge viktig information är även känsligt för inblandade 

företag då de inte vet hur utbytt information behandlas hos mottagaren. Ett 

bra förtroende kommer att minska den känslan av sårbarhet (ibid.).  

 

För att förstärka förtroendet kan parter erbjuda möjligheter till att testa att 

hård och mjukvara stödjer transaktionerna, ser parterna att transaktionerna 

fungerar ökar tillförlitligheten till EDI-tekniken men också förtroendet för 

varandra. Denna goda vilja kommer att vara framgångsrikt för företagets 

långsiktiga EDI-samarbete (ibid.).  



 

  18 (61)  
 

 

Ett högt förtroende kommer göra samarbetspartners mer benägna att 

genomför de investeringar som behövs för att EDI-utbytet att fungera (ibid.). 

Det kan vara både investeringar i informationstekniken men även i 

organisatoriskt gränsöverskridande aktiviteter (ibid.). Vilket även kommer att 

förbättre och öka informationsdelningen (ibid.).  

 

2.7 EDI-prestation 
EDI-prestationen eller utförandet påverkas av ledningens attityd och 

företagets storlek. Även viljan för att föra nödvändiga ändringar och 

investeringar påverkas av företags storlekt och ledningens engagemang (Lee 

& Lim, 2003). Det finns industri specifika förhållanden som sätter press på 

företagen att använda sig av EDI, även organisatoriska faktorer så som 

storlek och ledningens attityd påverkar implementeringen av EDI. Även 

interorganisatoriska faktorer som makt påverkar EDI-användningen. 

 

 

 

Modellen ovan är framtagen av Lee och Lim (2003) och syftar till att 

beskriva hur EDI-utföranden påverkas av egenskaper i affärsrelationerna men 

också av hur EDI är implementerad/används i verksamheten. Detta för att 

belysa komplexiteten i EDI-relationerna och i EDI-implementeringen och hur 

lyckade EDI-utbytena blir.  

 

2.7.1 Makt 

EDI skiljer sig från andra typer av interorganisatoriska relationer på så sätt att 

det inte kan genomföras ensidigt (Lee & Lim, 2003). Det är en dyadis 

relation vilket innebär två parter är beroende av varandra för att relationen 

skall fungera (Hart & Saunders, 1997). Lee och Lim (2003) skriver att 

företag ofta tvingas av handlingspartners att anta EDI tekniken eftersom att 

det kommer att ge gemensamma fördelar. I och med att företag lyckas med 

att övertala till EDI-användning besitter de makt, beroende på ur denna makt 

används kommer förtroendet att påverkas i relationen (Hart & Saunders, 

1997). Större behov och resursskillnader ger en större maktpåverkan till det 

företag som besitter de resurser som den andre parten har behov av (ibid.).  

 



 

  19 (61)  
 

Beroendet påverkas av hur stor eller liten pool av leverantörer som det finns 

för köparen att välja mellan. En liten leverantörspool ökar beroendet på en 

enskild leverantör och ger leverantören större möjlighet att påverka (Hart & 

Saunders, 1997). Det motsatta råder när leverantörspoolen är stor då har 

köparen större påverkan över leverantören (ibid.). Vidare berättar författarna 

att makten inte behöver vara definitiv utan det räcker med att parter tror att 

ett maktförhållande finns för att möjligheterna att påverka ska finnas. 

Potentiell makt är den makt som förväntas vara den största påverkansfaktorn i 

EDI-användning i affärsrelationer, eftersom att det ger en sorts ”ringar på 

vattnet” effekt. Om en samarbetspartner som anses har låg makt inför EDI 

med en part som anses ha stor makt kommer det innebära att andra parter 

med låg makt anammar EDI. Företag med låg makt inför EDI proaktivt. På 

detta sätt kan en kraftfull leverantör med makt påverka en kund att anamma 

EDI (ibid.).  

 

Anledningen till att parter försöker övertyga samarbetspartners har att göra 

med att den övertygande parten hittat kostandsfördelar genom att anamma 

EDI, kostander att införa EDI vägs upp av de kostandsfördelar som kommer 

att ges (ibid.). Det finns olika taktiker för att övertala en annan part att 

använda EDI exempelvis kan informationsmöten hållas eller erbjuda tekniska 

lösningar som gör det omöjligt för parter att tacka nej. Att försöka övertyga 

den andre parten lär vara det vanligaste och mest lönsamma sättet att utöva 

makt för att få långsiktiga relationer. Det är extra viktigt för en köpare att 

vara övertygande då leverantörspoolen är liten. (ibid.).  

 

2.7.2 Egenskaper i samarbeten 

Olika egenskaper eller kännetecken i EDI-samarbeten går att studera för att 

mäta EDI-utförandet. Dessa kan enligt Lee och Lim (2003) vara förtroende, 

självständighet och engagemang. Egenskaperna i affärsrelationerna tyder på 

hög EDI-prestanda (Lee & Lim, 2003).  

 

Förtroende handlar om hur väl verksamheten känner att samarbetspartnern 

kommer att svara upp för sin del i samarbetet, även i dispyter. Förtroendet 

påverkas av hur gärna partnerna vill sammarbeta med varandra, ett bra 

förtroende minskar konflikter och ökar adaptionsmöjligheter (ibid.). Även 

informationsutbytet samt problemlösningsförmågor påverkas av parternas 

förtroende för varandra. När förtroende finns för varandra kommer den 

gemensamma vinningen i EDI-samarbetet att bli högre. Vid en hög känsla av 

förtroende knyts sammarbetspartnerna mer mot varandra och risken att någon 

bryter sig loss från samarbetet minskar. Sändaren av meddelanden förlitar sig 

på att mottagaren behandlar informationen med integritet och sekretess.  

 

Självständighetsaspekten ser till hur väl partnerna har möjligheter att 

utvecklas tekniskt och utforska nya marknader samt hur beroende partner är 
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av varandra. Lyckade samarbeten är endast möjliga när fördelarna ses som 

ömsesidiga. Är kostnaderna för att implementera EDI högre för den ena än 

för den andre kan det upplevas som acceptabelt om relationerna är 

självständiga och fördelarna ömsesidiga (Lee & Lim, 2003).  

 

Partner engagemanget handlar om hur mån verksamheten är om samarbetet. 

Till vilken grad företaget anser att relationen är viktig att fortsätta att ha, detta 

avgör hur mycket verksamheterna är villiga att investera och arbeta i EDI-

samarbetena. EDI bidrar till en mer sammarbetsvillig och rikare relation 

företagen emellan. Att underhålla affärsrelationer kräver ett starkt 

engagemang från alla inblandade detta för att även uppnå organisatoriska mål 

samt ha lyckade samarbeten (Lee & Lim, 2003). När partnern är engagerade i 

samarbetet nås högre resultat och EDI-utbytet utvecklas (Lee & Lim, 2003).  

 

2.7.3 EDI implementation 

Lee och Lim (2003) ser till tre dimensioner för att mäta EDI-implementering 

dessa är integration, utilization och diversity. I nedanstående tabell beskrivs 

de tre olika aspekterna. Varje aspekt av EDI-användning indikerar olika 

mängd informationsdelning och motsvarande investeringar i tekniken (Hart 

& Saunders, 1997). Större omfattning av EDI-användning ställer högre krav 

på dator integrering alltså att systemen utvecklas för att stödja EDI-

användnigen. En investering som samarbetspartners också måste för att EDI-

utvecklingen skall gå framåt, finns ett bra fortroende ökar möjligheterna att 

samarbetspartern genomför investeringarna.  

 

Dimension Description 

Integration Integration is the extent to which data could 

be directly entered into internal applications 

without additional preprocessing 

Utilization The extent to which the organization 

processes its business transactions 

electronically. 

Diversity The number of different types 

of standardized business documents that are 

handled 

through EDI. 

Tabell 1, EDI dimensions, Lee och Lim, 2003.  

 

Integrering ser till vilken utsträckning data användas i interna applikationer 

utan vidare processering samt hur sammanflätade företaget är med sina 

handelspartners. Verksamhetens processer blir effektiviserade när EDI-

information har direkt kontakt med interna informationssystem. Högre 

system integrering ger ökad kundnöjdhet och interorganisatoriska relationer 

(Lee & Lim, 2003). Det finns olika steg för att mäta EDI-integreringen på 
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enligt Hart och Saunders (1997). Den grundaste EDI-integreringen är 

filöverföring mellan systemen, nästa steg är överföring applikation till 

applikation. Det tredje steget är delade databaser. Den djupaste EDI-

integreringen innefattar ihop kopplade arbetsmiljöer där aktiviteter inom båda 

företagen är automatiserade. Filöverförings nivån innebär att de elektroniska 

dokumenten genereras av den ena parten och sänds sedan till en 

handelspartner. Applikation till applikation steget innebär att dokumenten 

genereras automatiskt skickas, tas emot, accepteras och bearbetas av 

applikationsprogramvara (Zmud & Massetti, 1991).  

 

Utilization eller användning mäter hur väl verksamheten kan processera sina 

affärsprocesser elektroniskt. En hög EDI-användning indikerar en stor 

transaktionsvolym internt och externt. Stora transaktionsvolymer är viktigt 

för att minska de administrativa kostnaderna, dessutom hävdar Lee och Lim 

(2003) att låga transaktionsvolymerna inte kommer ge specifika fördelar trots 

organisatoriska förändringar som EDI innebär. Hur stor användingen är 

påverkas av hur många externa sammarbetspartners som företaget utbyter 

EDI med. I takt med att företagen ökar sina anknytningar kommer övrig 

interorganisatorisk kommunikation minska så som telefon, email och fax 

(Lee & Lim, 2003).  

 

Diversity eller mångfald ser till hur stor andel EDI-meddelanden som 

används av verksamheten. En stor mångfald indikerar att spridningen av EDI-

användning i verksamheten är hög eftersom att varje meddelandetyp sätter 

enskilda krav på systemen och EDI-dokumenten kan stödja flera funktioner i 

verksamheten. Ett och samma meddelande kan ha olika funktioner både 

internt och externt. En hög mångfald sätter krav på de interna systemens 

möjligheter att processera och skapa meddelanden. (Lee & Lim, 2003).   

 

2.7.4 EDI-prestation  

De tre egenskaperna, förtroende, självständighet och engagemang, påverkar 

hur samarbetena blir till samt utvecklas. Lee och Lim (2003) hävdar att 

självständighet och engagemang påverkar EDI-prestationen i sin integrering 

och användning. Därför är det viktigt att parterna känner sig behövda och 

viktiga för att EDI-samarbetet skall fungera. Transaktionsvolymer påverkas 

av självständighet, makt och tekniska möjligheter i relationen. Relationerna 

är endast värda att underhålla om båda parter känner en hög grad av 

självständighet (Lee & Lim, 2003). Dessutom kommer en hög grad av 

självständighet innebära att parterna driver för att utveckla EDI utbytet. 

Mångfalden av meddelanden påverkas inte av egenskaperna i relationerna 

enligt Lee och Lim (2003) utan påverkas istället av verksamhetskrav och 

tekniska förutsättningar. För att minska mångfalden strävar företag ofta efter 

att använda sig av en standard. Det är fördelaktigt för företag att satsa på 
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integrering och användning av befintliga meddelande typer än att sträva efter 

att öka mångfalden.  
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3. Metod  
Under detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga ansats, data 

insamling, urval och genomförande. Därefter beskrivs hur data analyserats 

och studiens tillförlitlighet diskuteras. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Det finns i huvudsak två inriktningar för forskningen som används för att 

skapa vetenskap och förståelse för verkligheten, dessa är positivism och 

hermeneutik (Jacobsen, 2002).  

 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt har varit grunden i denna studie då 

verkligheten har tolkats utifrån en fallstudie. Vilket innebär att en enskild 

situation, med dess tillhörande egenskaper och kunskaper vid en specifik 

plats och tid, har undersökts (Jacobsen, 2002). Det valda företaget passar sig 

bra för en fallstudie då de befinner sig i den intressanta kontext som en fusion 

innebär. 

 

För denna studie har en kvalitativ ansats valts. En kvalitativ studie är oftast 

intensiv då den går på djupet och fokuserar på ett fåtal enheter (Jacobsen, 

2002). Den intensiva metoden syftar till att få förståelse för förhållandet 

mellan undersökningsenheten och den kontext som enheten ingår i. Den 

intensiva utformningen är lämplig, enligt Jacobsen (2002), när samspelet eller 

relationen skall undersökas i en speciell kontext. En kvalitativ ansats och 

fallstudie är därför lämplig då denna studie ämnar beskriva hur Företag Xs 

EDI utförande och samarbeten påverkas vid en fusion. Fallföretaget befinner 

sig just nu i den kontexten vilket gör det lämpligt samtidigt som 

undersökaren har kontakter och insikt i företaget sedan innan vilket förenklar 

urvalsprocessen.  

 

Ett av metodikens problem är enlig Jacobsen (2002) den strategi forskaren 

har för att få grepp om verkligheten. Det finns två ansatser för detta och dessa 

är induktiv och deduktiv ansats. Jacobsen (2002) skriver att strategierna ger 

forskaren olika tolkningar av verkligheten och att ingen av dem ger en 

objektiv verklighetsbeskrivning detta eftersom att alla metoder resulterar i att 

insamlad information analyseras och tolkas.  

 

Deduktiv ansats innebär att forskaren går från teori till empiri, forskaren 

utgår från befintliga teorier och försöker sedan att antingen bevisa eller 

motbevisa dessa i verkligheten. Kritik mot denna strategi är att forskaren på 

detta sätt omedvetet letar empiri som stämmer överrens med de uppfattningar 

som forskaren har (Jacobsen, 2002). Detta innebär sannolikt att studiens 

fokus hamnar på hur forskarens verklighetstolkning uppfattas av de 



 

  24 (61)  
 

undersökta och inte hur de undersökta själva uppfattar verkligheten 

(Jacobsen, 2002).  

 

När forskaren har en induktiv ansats går denne från empiri till teori, forskaren 

studerar verkligheten och försöker förklara den utifrån teori (Jacobsen, 2002). 

Inte heller denna strategi ger en korrekt skildring av verkligheten. Men den 

kan ändå ses som mer öppen för ny information än vad den deduktiva 

ansatsen är. Det är enligt Jacobsen (2002) just kring detta som fokus bör ligga 

på: hur öppen eller stängd datainsamlingen och göra ett medvetet val kring 

detta.  

 

En deduktiv ansats har använts i denna studie då författaren till studien 

studerat tidigare forskning och modeller för att sedan utforma frågeguiden 

vilket är det första och andra tolkningsnivån i den deduktiva ansatsen 

(Jacobsen, 2002). Därefter insamlas empiri som tolkats av författaren till 

studien.  

 

 

3.1.1 Anonymisering 

De valda fallföretaget och intervjuobjekt har anonymiserats. Fallföretaget 

kommer därför nämnas som Företag X och de två ursprungsföretagen 

kommer att kallas Företag Xa och Företag Xb. Vid skillnader kommer 

företagen att särskiljas i övrigt kommer de benämnas som ett företag även om 

fusionsarbetet är i full gång och företaget inte är helt integrerat ännu. 

Empirikällor så som intervjuobjekt och dokumentation kommer nämnas med 

nummer exempelvis Respondent 1 eller Dokument 2.   

 

3.1.2 Förkunskap 

Innan studien initierades tillbringade författaren till studien en praktiktermin 

hos den ena ursprungsorganisationen, Företag Xa, då det externa EDI-flödet 

dokumenterades. Denna praktiktermin har bidragit med delar av empirin samt 

förståelse för verksamheten och en närhet till vissa intervjuobjekt. 

Praktikterminen har således legat till grund för valet av ämne i studien. 

 

3.2 Datainsamling  
Studien baseras på primär- och sekundärdata som insamlats genom olika 

metoder så som intervjuer, observation och dokumentundersökning. Mer om 

de olika insamlingsteknikerna finns i nedan.  

 

3.2.1 Primär data 

Empiri insamlingen har skett från primärdata, vilket innebär att forskaren 

samlar in upplysningarna för första gången och den primära 

informationskällan används (Jacobsen, 2002). För att samla in primärdata har 

intervjuer och observationer används. Delvis strukturerade intervjuer har 
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genomförts med respondenter, både ansikte mot ansikte men även över 

telefon. Intervjuer har valts som insamlingsmetod eftersom att det passar sig 

när få enheter undersöks och när den enskilda individens åsikter är av värde 

(ibid.). Nackdelar med intervjuer är att de kräver mycket tid, både i förarbete 

och i efterarbete så som att bearbeta insamlad data. Intervjuerna ligger i 

mitten på skalan av strukturering då det fanns ett tema och en fast 

ordningsföljd men några fördefinierade svarsalternativ (ibid.). Den 

frågeguide som används som utgångspunkt för intervjuerna finns presenterad 

i bilaga 2.  

 

Intervjuerna har haft olika genomförande, de har varit både individuella- och 

grupp- besöksintervjuer samt telefonintervjuer och viss mailkontakt. Mail har 

i huvudsak använts för att kontrollera att data är korrekt samt komplettera 

med följdfrågor.  

 

Vid ett tillfälle genomfördes en gruppintervju, denna intervju passade sig 

eftersom intervjuobjektet var kända sedan tidigare då praktikterminen gjort 

att en tillräcklig tillit byggds upp samt att viktig information redan samlats in 

vilka är kriterier för en lyckad gruppintervju enligt Jacobsen (2002). 

Besöksintervjuer är enligt Jacobsen (2002) en risk för att undersökaren 

påverkar intervjuobjektet något som kallas intervjueffekt. Detta eftersom att 

medverkande personer kan observera varandras uttryck och därefter bete sig 

onormalt. Besöksintervjuer är generellt att föredra då intervjuobjekten 

tenderar att kunna prata om känsligare ämnen då en förtrolig stämning lättare 

kan skapas (ibid.).  

 

Två telefonintervjuer genomfördes. Fördelen med telefonintervjuer är att de 

är tids och kostnadsbesparande då undersökaren inte behöver resa (Ibid.). 

Telefonintervjuer kan vara olämpliga vid intervjuer med öppna frågor 

eftersom att det är svårare att få personlig kontakt via telefon vilket gör att 

intervjuobjektet inte har lika lätt för att prata om känsliga ämnen. Däremot 

har telefonintervjuer en tendens att minska intervjuareffekten eftersom att 

undersökaren med sin fysiska närvaro inte kan påverka intervjuobjektet till 

ett onormalt beteende (ibid.).  

 

Observationer som också är en metod för insamling av primärdata har 

använts då verkliga flöden och arbetssätt studerats under hösten 2012 och 

våren 2013. Observationer passar sig för att registrera ett beteende och samla 

empiri kring vad som sker, inte någons uppfattning eller berättelse kring det 

(ibid.). Observationerna har skett i respondenternas naturliga miljö vilket ofta 

är lämpligt när kontexten skall studeras (ibid.). 
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3.2.2 Sekundär data 

Även sekundärdata har använts i datainsamlingen då befintlig dokumentation 

hos Företag X har studerats. Dokumentationsundersökningar är lämpligt när 

primärdata insamling inte är möjlig och när det är intressant att titta på vad 

som sagts eller bestämts. Det bör dock tas i beaktande att dokumenten ofta är 

skapta med ett syfte och ändamål vilket gör att det ofta är transformerat 

slutdata som presenteras (ibid.).  
 

3.2.3 Urval 

De personer som varit lämpliga för denna studie är personer som arbetar med 

EDI på fallföretaget. Den operativa verksamheten kring EDI och 

projektverksamheten vid införanden av nya EDI-samarbeten består av ett 

tiotal personer och därför har valet av respondenter varit begränsat. Dock har 

ett val av dessa gjorts och det har grundat sig på Jacobsen (2002) 

urvalskriterier. Det första kriteriet som är information grundar sig i att 

respondenterna har kunskap som är intressant för studien och är benägna att 

dela med sig av sin kunskap. Det andra kriteriet är bredd och variation ett 

kriterium som grundar sig i att respondenterna skall delas in i grupper och 

utifrån detta skall sedan personer väljas för att få bredd och variation i 

empiriinsamlingen. Detta är ett kriterium som inte har kunnat beaktas till 

fullo, däremot har bredden och variationen beaktas i den utsträckning som 

går. Detta eftersom att utvalda personer med teknisk, information och 

verksamhetskunskap har intervjuats. Detta urval har varit medvetet och 

baserat på det första kriteriet.  

  

För att besvara studiens syfte har respondenter från båda 

ursprungsorganisationerna i fallföretaget intervjuats, personer med liknande 

arbetsuppgifter och ansvar. 

 

3.2.4 Genomförande 

Genomförandet grundar sig från början på observationer som skett under den 

tid författaren till studien tillbringat på Företag Xa hösten 2012 innan 

fusionen. Detta har varit en omedveten empiriinsamling med ett praktiskt 

syfte och inte med ett akademiskt syfte, därmed omedvetet. Under denna tid 

beskrevs externa EDI-flöden samt informationskrav i prioriterade 

meddelanden. När denna studie formellt startade skedde först en 

undersökning kring tidigare forskning och i den litteratur som finns för 

generera en frågeguide som intervjuunderlag. Även befintlig dokumentation 

som fanns i företaget kring EDI-rutiner studerades i ett inledande skede. 

Under tiden som intervjutider planerades och bokades upp studerades aktuell 

litteratur för att identifiera innehåll till teori kapitlet men också för att öka 

förståelsen för ämnet baserat på tidigare forskning.  
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Totalt genomfördes fyra stycken intervjuer med fem respondenter. Två 

intervjuer genomfördes personligen och resterande genomfördes över telefon. 

En frågeguide, som går att se som bilaga 2, låg till grund för intervjuerna men 

det fanns utrymme för att frångå denna och diskutera andra frågor som 

uppkom undertiden.  

 

Intervju 1  

Denna intervju var den första som genomfördes och då tillsammans med två 

respondenter båda två arbetar i samma ursprungsorganisation. Denna intervju 

förekom fysisk på ett kontor och pågick i ca 50 minuter. Intervjun blev 

inspelad.  

 

Respondent 1 har arbetat för företaget sedan år 1999 med IT och integration. 

Respondenten har kunskap om verksamhetens processer och 

informationsbehov samt kring enskilda meddelandens struktur och innehåll. 

Denna person finns med i det dagliga arbetet med EDI och har kontakt med 

externa parter vid frågor om EDI och vid problem, personen finns med även 

vid uppstart av nya samarbeten och meddelanden.  

 

Respondent 2 har arbetat på företaget sedan år 2008 och har en teknisk 

arbetsuppgift. Denne ser till att tekniken från företagets sida fungerar. 

Personen har ingen kontakt med externa parter om inte tekniken från något 

håll felar. 

 

Intervju 2 

Denna intervju genomfördes över telefon och varade ca 45 minuter.  

Respondent 3 Denna person har både en teknisk och informationsbehovs 

kunskap. Denne person har arbetet på företaget sedan år 1991 och då i lite 

olika områden i verksamheten. Personen är ansvarig för integration, externt 

och internt, för det ena ursprungsorganisationen. Respondent 3 är även med 

och fångar upp behov i verksamheten och tar in behov från kunder. Denne 

person är även med vid uppsättandet av nya EDI förbindelser och 

implementering av nya meddelanden.  

 

Intervju 3 

Denna intervju genomfördes över telefon och pågick i ca 50 minuter. 

Respondent 4 har arbetet på företaget under många år och har under en 

sexårs period varit i kontakt med EDI i sin yrkesroll. Denna person arbetar 

inom SCM och har hand om kundkontakter. Personen arbetar med att 

identifiera kundbehov och utveckla verksamheten främst via projekt.  

 

Intervju 4 

Denna intervju genomfördes fysiskt på ett kontor och tog ca 40 minuter. 
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Respondent 5 arbetar med externa parter och logistikfrågor på företaget. 

Personen finns med vid uppstart av EDI samarbeten och bidrar med 

komptens kring företagets logistikaktiviteter, vilka EDI meddelandena flödar 

som input eller output till.  

 

Intervju 5 

Denna intervju genomfördes över telefon och pågick i ca 80 minuter. 

Respondent 6 har arbetat på företaget sedan 2002 och med EDI sedan 2006. 

Respondenten finns med vid uppstart av nya EDI samarbeten och vid 

implementering av nya meddelanden. Intervju objektet representerar 

verksamheten ur ett system perspektiv.  

 

 

Intervju Respondent 

nr. 

Tillvägagångssätt Längd Inspelad Företag 

Intervju 1 1 & 2 Besöksintervju, 

grupp 

Ca 

60min 

Ja Xa 

Intervju 2 3 Telefon Ca 45 

min 

Nej Xb 

Intervju 3 4 Telefon Ca 50 

min 

Nej Xb 

Intervju 4 5 Besöksintervju, 

individuell 

Ca 40 

min 

Nej Xa 

Intervju 5 6 Telefon Ca 80 

min 

Nej Xa 

Tabell 2. Intervjutabell, Strömberg, 2013. 
 

3.3 Analys 
Insamlad information från intervjuerna som bestod av ljudupptagningar och 

anteckningar beskrevs detaljerat i word-dokument vilket kan liknas med det 

första steget beskrivning i Jacobsens (2002) analysspiral för kvalitativ 

dataanalys. Observationer och dokument beskrevs också detaljerat. Därefter 

följde steg två ur Jacobsen (2002) spiral, systematisering och kategorisering, 

då den beskrivda informationen kategoriserades efter Lee och Lim (2003) 

modell för EDI-prestation. Då EDI-utförandet först beskrivs och därefter 

affärsrelationernas egenskaper och sedan hur EDI implementationen ser ut på 

Företaget X. Även det sista steget i Jacobsens (2002) analysspiral, 

kombination, har genomgåtts då data tolkas efter att den strukturerats och 

samband, förhållanden samt intressanta vinklar identifierats. Dock har dessa 

tre steg skett parallellt med varandra och med empiri insamlingen vilket 

Jacobsen (2002) menar är vanligt och en stor fördel i kvalitativa studier, 

analysen är en process som kontinuerligt stiger uppåt. 
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Att analysera data på detta sätt innebär att informationen reduceras, viktigt i 

denna process är att inte relevant information sållas bort. Därför är det viktigt 

att analysen är öppen och därefter spetsas till. Jacobsen (2002) nämner också 

att det är viktigt att informationen berikas detta görs genom att kategorisera 

och koppla ihop information för att identifiera mönster. 

4. Resultat 
I detta kapitel beskrivs studiens resultat. Först beskrivs Företaget X och 

därefter förklaras EDI-prestationen på de två ursprungsföretagen, likheter 

och skillnader. Sedan beskrivs hur medarbetarnas upplever EDI-

samarbetena. Därefter beskrivs EDI-prestandan utifrån de olika 

dimensionerna och egenskaperna baserat på Lee och Lims (2003) modell. 

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning  
Företaget X bildades i och med en fusion hösten 2012 av två stycken företag 

och är idag en stor leverantör av starkt nyfiberbaserat förpackningsmaterial. 

Företaget har totalt 8 stycken produktionsanläggningar i Norden. De 

uppskattas ha en årsomsättning på 20 miljarder svenska kronor och ca 4400 

anställda. Företag X bildades nyligen i och med en fusion mellan Företag Xa 

och Företag Xb. Detta innebär att arbetet med att få två företag till ett pågår 

för fullt. Processerna för den nya organisationen är inte fastställda ännu och 

arbetet med fusionen väntas pågå under tre-årstid (Personlig kommunikation, 

2012).  

 

4.2 EDI-prestation företaget Xa och Xb 
4.2.1 Informationsutbyte, EDI 

Företaget X kärnverksamhet är att producera nyfiberbaserat 

förpackningsmaterial kring denna verksamhet finns flera olika processer 

exempelvis säljprocesser, orderhantering, leveransprocesser och 

planeringsprocesser. I dessa processer flödar mängder av information både 

internt och externt. I flera av processerna utbyts information med externa 

parter så som kunder, speditörer, terminaler och konverterare. Speditörerna är 

dem som ansvarar för tranporter på väg, sjö och järnväg. Terminaler är dem 

som lagrar och/ eller lastar om leveranserna. Konverterare är aktörer som 

används för att ändra egenskaper på pappret exempelvis finns det papper som 

måste ha en fuktavstötande egenskap. Det sker även en EDI-kommunikation 

mellan Företaget X och kunder (Personlig kommunikation, 2012). 

Information som kan utbytas är exempelvis orderkvantiteter, 

leveransinformation, mottagandekvittenser, inventeringsuppgifter och 

avropsinformation (Observation, 2013). För mer information kring 

meddelanden som utbyts med enskilda aktörer finns att se i bilaga 3.  

 

EDI är den teknik som i huvudsak används för att kommunicera med externa 

parter men även Excel-filer, pappersdokument och webportal används 
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(Dokument 1, 2013). Ett stort avgörande för hur arbetet med EDI kommer att 

se ut efter fusionen har att göra med vilket ERP-system som väljs för 

företaget X. ERP-systemet påverkar till viss del vilken information som är av 

vikt samt hur, var och när informationen skall utbytas. Valet står mellan att 

använda någon av de ERP-system som används hos antingen företag Xa eller 

Xb. EDI-meddelandena är ”mappade” och anpassade efter de enskilda ERP-

systemen. Detta innebär att den ena ”halvan” av organisationen kommer att 

behöva arbetas om för att systemet skall kunna stödja verksamheten. Ur EDI 

synpunkt innebär det att EDI-meddelanden kommer behöva ”mappas”, 

synkroniseras, till det ”nya” systemet så att information kan genereras och 

behandlas (Personlig kommunikation, 2013).  

 

Totalt i företaget X finns det ett tiotal personer vilka arbetar kontinuerligt 

med att se till att EDI-kommunikationen fungerar externt. De ser bland annat 

till att tekniken på Företaget X sida fungerar korrekt och att strukturkrav 

efterlevs, att verksamheten får den information som krävs i processerna samt 

att systemet lever upp till kraven och vice versa. Några av respondenterna 

finns med vid uppstart av nya EDI-samarbeten eller vid implementering av 

nya EDI-meddelanden (Personlig kommunikation, 2013).  

 

Både företaget Xa och Xb stödjer flera olika EDI-språk bland annat Papinet 

och EDIFACT (Dokument 1, 2013). Företaget Xa och Xb har aktivt valt 

innan fusionen att rikta sin EDI-kommunikation enbart efter en standard, 

Papinet. En standard som är framtagen för skogs och pappersindustrin 

(Personlig kommunikation, 2013). 

 

Respondenter intygar att varken företag Xa eller Xb är kritiskt beroende av 

sitt externa EDI-utbyte. Kritiska processer kan fortsätta att fungera även om 

EDI-kommunikationen havirerar, det skulle dock innebära mycket manuellt 

arbete och kraftiga förseningar i verksamheten. Respondent 5 hävdar att EDI 

är positivt och något som pågår i det dolda så länge som det är problemfritt. 

När fel förekommer blir fler personer från olika delar i verksamheten 

drabbade och då uppmärksammas EDI. Enskilda misstag av människor som 

genererar EDI-informationen kan ge stora konsekvenser. Respondent 6 

berättar att det funnits en tid då EDI inte sågs som positivt hos företag Xa. 

Det sågs som ett problemområde på grund av att det inte fanns transparens i 

processen och IT som då arbetade med EDI tog egna initiativ utan att övrig 

verksamhet blev informerad. Det fanns även syn på att EDI-meddelandena 

var en service vilken företaget Xa kunde erbjuda, detta gjorde att flera EDI-

samarbeten startades drastiskt och ogenomtänkt vilket innebar en större 

mängd fel i EDI-projektet än vad som pågår idag.  

 

EDI-utbytet skiljer  



 

  31 (61)  
 

Båda ursprungsorganisationerna har anpassat enskilda EDI-utbyten mot 

samarbetspartners. Vissa partners kan stödja alla aktuella meddelanden och 

ibland flera meddelanden som företagen Xa och Xb inte har introducerat 

ännu eller inte är intresserade att använda sig av. I andra samarbeten kan 

samarbetspartnern endast stödja några av dem aktuella meddelanden. Att 

vissa partners inte kommit lika långt eller infört EDI beror på att de inte har 

tillräckliga resurser. Respondent 2 berättar att det är svårt för företag idag att 

inte använda och satsa på EDI, tekniken är enkel och beprövad. I de fall där 

samarbetspartners inte kan stödja EDI har båda företagen Xa och Xb en 

webbaserad lösning där företagen och deras samarbetspartners kan 

kommunicera. På Företagen Xa och Xb sida ser meddelandena fortfarande ut 

som EDI då de omvandlas från webblösningen till EDI. Av dem 

meddelanden som företaget använder sig av kan enskilda EDI-meddelanden 

skilja sig i sitt innehåll beroende på vem som företaget kommunicerar med då 

informationskrav samt strukturmöjligheterna skiljer sig. Samma meddelande 

typ kan även användas vid olika tillfällen med olika syften och 

informationskrav.  

 

Företaget Xa validerar rå-koden vid mottagande innan informationen når 

produktionssystemen även utgående meddelanden valideras innan de lämnar 

företaget. Validering innebär att XML scheman kontrolleras och att 

meddelanden följer uppsatta krav. Om meddelandena inte uppfyller de krav 

som finns stoppas meddelandena innan informationen når eller lämnar 

verksamheten (Personlig kommunikation, 2012). Företaget Xb gör inte någon 

validering efter XML scheman vilket innebär att eventuella fel upptäcks i ett 

senare skede (Personlig kommunikation, 2013). Under intervju 1 nämner 

respondenterna 1 och 2 att företaget Xa kan uppfattas som krävande och 

noggranna i sitt EDI-arbete i jämförelse mot andra samarbetspartners som 

inte validerar sina meddelanden. Det finns enligt respondent 1 en risk att 

företaget X uppfattas som krångligare än andra samarbetspartners på grund 

av valideringen men respondenten förklarar vidare att det är viktigt att 

kontrollera meddelandena så att inte felaktig information når verksamheten 

eller skickas ut från verksamheten. Valideringen bidrar enligt Respondent 6 

till att informationskvaliten säkerställs till den grad som företaget Xa kan 

säkerställa kvalitén.  

 

Arbetet med att inleda nya samarbeten och nya meddelanden, för både 

företag Xa och Xb, kan ske och se olika ut beroende på hur väl den externa 

parten har erfarenhet av EDI och den valda standarden. Vissa parter har 

använt sig av EDI länge. De kan till och med redan använda de aktuella 

meddelandena med andra sammarbetspartners. Vid ett sådant samarbete kan 

arbetet ofta ske snabbt under förutsättning att båda parter kan avlägga 

nödvändiga resurser så som personal. Om samarbetspartnern är ny för 

standarden läggs naturligt mer tid på att introducera tekniken och arbetssättet 
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(Personlig kommunikation, 2013). Att koppla upp företagen tekniskt och få 

IT-kommunikationen att fungera går ofta snabbt och enkelt menar respondent 

2. Det som kan ta tid tekniskt är att få verksamhetsfunktioner att fungera 

baserat på informationsutbytet. Ett snabbt projekt med att upprätta EDI 

kontakt kan avslutas inom loppet av en månad medens ett mer komplicerat 

samarbete kan ta upp till 6 månader.  

 

För att EDI-samarbeten skall uppstå ställer både företaget Xa och Xb krav på 

att EDI-meddelandet skall innebära uppenbar förenkling av arbete eller större 

konstandsbesparingar. Respondent 6 berättar att det finns fall där företaget 

Xa implementerat vissa EDI-meddelanden på grund av att det ger stora 

fördelar för den ena parten, oftast en kund till företaget Xa. Företaget Xa har 

alltså valt att ta den kostanden som implementeringsarbetet innebär eftersom 

att relationen anses som viktig. 

 

Majoriteten av arbetet i EDI-projekten består av att klarlägga vilken 

information båda parter är intresserade av att utbyta samt hur denna 

information skall placeras i XML dokumenten. I detta arbete berättar 

respondenterna från företag Xa att det förekommer uppfattnings och 

förståelse problem som grundar sig i terminlogidifferenser, vilket är en stor 

tidstjuv i EDI-projekten. Båda parterna använder sig av samma begrepp och 

termer i tron om att personerna förstår varandra (Personlig kommunikation, 

2013) vilket leder till att projektet blir utdraget och en del onödigt omarbete 

krävs. Det kan då bli påtagligt att det finns organisatoriska kulturskillnader 

samt språkdifferenser i de uppsatta projektgrupperna. Respondenter uttrycker 

att det är lätt att ta för givet att personerna förstår varandra och att det kan 

vara svårt att erkänna och säga högt när de inte förstår varandra (Personlig 

kommunikation, 2013). Detta är inget som respondenter från företaget Xb 

uttrycker under intervjuerna.  

 

Samarbetenas effektivitet och resultat påverkas av de resurser som motparten 

har tillgängligt, eftersom att det avgör hur snabbt projektet kan förflyta. 

Samtliga respondenter uttrycker dock att EDI-projekten påverkas av 

personerna och den personkemi som enskilda EDI-projekt har. Respondent 6 

vill dock förtydliga att en stor resursförmåga inte automatiskt leder till 

effektiva EDI-projekt och berättar om ett EDI-projekt mellan företaget Xa 

och en leverantör som gått synnerligen snabbt och smärtfritt. Samma 

leverantör hade sedan ett liknande EDI-projekt med en annan kund som tog 

det dubbla tidsmässigt att färdigställa, trots att denna kund var en stor aktör 

med tillgång till mycket resurser. Med denna anekdot vill respondent 6 

förtydliga att personerna och deras engagemang samt kompetens är 

avgörande för EDI-projektets framgång men även att de beror på att 

personerna kan avsättas för EDI-projektet. I det fall som respondent 6 

berättade om hade företaget möjlighet att låta flera personer från olika delar 
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av verksamheten delta. Respondent 6 menar att företaget Xa på senare tid 

lyckats få ett bra grepp kring vilken kompetens som är nödvändig och när i 

EDI-projekt, en vetskap som erfarenheten lärt företaget Xa. Respondent 6 

berättar dock att ett EDI-projekt är lika beroende av den andre partens 

resurser för att projektet skall bli lyckat, om den ena parten inte har 

resurserna tillgängliga så kan projektet bli stående oberoende av den andre 

partens tillgängliga resurser.  

 

4.2.2. Att inleda nya samarbeten 

Nedan följer en rutinbeskrivning för hur arbetet med ett EDI-projekt sker, 

vilken gäller för företaget Xa. Informationen är inhämtad från Dokument 3 

om inget annat anges.  

 

Personer från Supply Chain Managemenet ansvarar för styrningen av EDI-

uppkopplingar mot externa parter. Det finns affärsmässiga kriterier som bör 

uppfyllas för att införandet av EDI skall vara aktuellt. En ny EDI-

uppkoppling skall innebära förenklingar för både Företag Xa och den externa 

parten alternativt stora kostandsbesparingar. Det skall vara stora volymer av 

order, leveranser eller fakturor samt att relationen skall ses som långsiktig. 

Basmeddelanden bestäms inför varje enskilt samarbete. Företag Xa har 

övergripande tekniska krav för att inleda samarbeten och dessa är att det skall 

finnas rätt förutsättningar för att efterleva ett standardiserat sätt i avseende på 

format, versioner och transportsätt.  

 

När de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna har utvärderats skall ett 

avtal utformas och undertecknas, ett så kallat Trading Partner Agreement 

(TPA), mellan Företag Xa och den externa parten. I detta avtal finns beslut 

kring vilka meddelanden som skall användas och eventuella 

kvittensmeddelanden, vilka format, versioner och transportsätt som skall 

användas. Avtalad finansiering för införande projektet och framtida support 

samt kontaktuppgifter finns för löpande support. Det är mycket viktigt för 

företag Xa att ett TPA är utformat och påskrivet innan en EDI-uppkoppling 

startar.  

 

När detta är påskrivet sker först ett internt projektmöte där förslag till projekt- 

och kommunikationsplan samt tidsplan utformas. Även förslag till 

verksamhetsrepresentant och testansvarig från Företag Xa presenteras. Sedan 

äger ett andra möte rum och då är även den externa parten representerad. 

Under detta möte fastställs projekt- och kommunikationsplan samt 

tidsplanen. Verksamhetsrepresentanter för att genomföra tester fastställs från 

båda sidor. Ett testprotokollsinnehåll fastställs.  

 

Därefter börjar en omfattande test-fas där tekniken valideras och brandväggar 

öppnas. Båda parter ser till att de kan sända och ta emot berörda 
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meddelanden. Därefter startar verksamhetstester och systemtester. Detta för 

att se att verksamheten och berörda system får och kan skicka informationen 

som önskat och att informationen hanteras på rätt sätt samt att funktionerna 

fungerar som de ska, exempelvis att lägga en order. När testfasen är över tas 

beslut om produktionssättning, att ”gå live”. När detta beslut har tagits sker 

vissa tekniska anpassningar för den skarpa miljön.  

 

När det fungerar i verkligheten sker en verksamhets- och systemverifiering i 

den skarpa miljön. Båda parter stämmer av att de sänder och tar emot de 

aktuella meddelandena och att verksamheten får korrekt data. Efter ca 1 

månad efter driftstart äger ett uppföljningsmöte rum där det stäms av att båda 

parter är nöjda och att resultatet blivit som förväntat samt vilka åtgärder som 

kan vara aktuella för att alla skall vara nöjda. Därefter skrivs en slutrapport 

där projektet sammanställs, när denna rapport är dokumenterad och arkiverad 

räknas projektet som avslutat. 

 

Ingen löpande kontakt med sammarbetspartners sker efter uppföljningsmötet 

under förutsättning att kommunikationen är problemfri. Dock finns det 

relationer som ofta störs av problem. Problem av tekniskt och 

informationsmässig natur men även i form av sammarbetsproblem och 

kommunikationsbrister. Sammarbetsproblemen kan handla om att partnerna 

har olika resurser att avvara på projektet vilket gör arbetet trevande.  

 

Företaget Xb arbetssätt 

Efter intervju med respondent 3 framkom det att Företag Xb arbetar på 

liknande sätt som den rutinbeskrivning om Företag Xa följer. När aktuella 

meddelanden är fastlagda sker först en test-fas och därefter 

produktionssättning. Inte heller har Företaget Xb någon löpande kontakt med 

den externa parten om EDI utbytet sker problemfritt (Personlig 

Kommunikation, 2013). Dock skrivs inget formellt TPA av den anledning att 

företaget Xb inte sett något direkt behov, utan hävdar att avtal ändå sätts i 

form av den kommunikation och dokumentation som förekommer i och med 

EDI-arbetet (Personlig kommunikation, 2013).  

 

4.2.3 Hur EDI-arbetet upplevs 

EDI upplevs generellt som något positivt i Företaget X. Under intervju 1 

framkommer det att flera ”tråkiga” pappersarbeten har försvunnit och 

mängden fel har minskat i processerna. Vidare berättar respondent 1 att EDI 

inte uppfattades som positivt i början, då det fanns viss rädsla för att förlora 

sitt arbete i och med att EDI-kommunikationen är automatisk.  

 

Arbetet med EDI har enligt Respondent 1 och 3 ändrats sig från hur det var 

förr. Både i företaget Xa och Xb hade IT personal möjlighet att följa med och 

besöka alla samarbetspartners och arbeta med EDI-projektet på plats. Detta 
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underlättade förståelsen mellan inblandade personer och arbetet gick 

smidigare även om det var resurskrävande. Idag sköts arbetet mer virtuellt 

med konferenstelefoni och mailkonversationer. Personer från SCM 

funktionen i företaget X besöker dock fortfarande externaparter för att 

utveckla affärsrelationerna och besök av IT personal görs i de fall som det 

anses aktuellt (Personlig kommunikation, 2013).  

 

Anledningen till att arbetssättet har ändrats kan bero på att företagen vill 

undvika de kostnader som resorna innebär men även det faktum att 

kunskapen för EDI har ökat, detta menar respondent 1 och 2. Få företag är 

idag nya för tekniken och för den valda standarden Papinet. Detta gör att 

behovet av support inte är lika stort. Det ”nya” sättet att arbeta är både 

positivt och negativt detta säger respondent 1 och 2. Vidare förklarar dem att 

EDI-projekten upplevs enklare då personerna träffas fysisk och möjligheterna 

till att illustrera och förklara tydligare är bättre. Samtalen upplevs inte heller 

bli avslappnade och tydliga när de sker över telefon och risken för att 

missuppfatta varandra är större. Det positiva med den ”nya” sättet är att 

slippa resa eftersom att det tar mycket tid av det övriga arbetet. 

Respondenterna nämner även att det är tråkigt att personerna inte träffas 

längre då det är trevligt att ha fysiska träffar med de man skall samarbete 

med. Vidare nämner respondent 3 att EDI-projektens resultat inte påverkas i 

stort på grund av det virtuella arbetssättet dock kan projektet dra ut på tiden 

på grund av missförstånd och resursbrister.  

 

EDI har generellt inneburit att den personliga kontakten avtagit och 

kommunikationen automatiserats men detta upplevs som positivt då antalen 

fel i kommunikationen minskats och tidsbesparingar gjorts i företagens 

verksamhet. Enligt respondent 3 och 4 har detta istället inneburit att den tiden 

kan läggas på en mer kvalitativ kommunikation mellan parterna vilket enbart 

är positivt.  

 

4.3 Egenskaper i affärsrelationen 
4.3.1 Förtroende  

Ett högt förtroende har både företaget Xa och Xb för sina sammarbetspartners 

i EDI-arbetet. Det upplevs att inblandade uppträder professionellt och driver 

för en gemensam vinning i samarbetet. Egna intressen är inte i fokus även om 

diskussioner kring EDI-arbetet förekommer, då enskilda parter driver för sitt 

egna arbetssätt. Företag Xa och Xb har ett stor förtronende för att inblandade 

parter genomför aktuella ändringar i EDI-utbytet. Detta eftersom att 

partnerna är beroende av varandra och det krävs att båda gör en ändring för 

att EDI-utbytet skall fortsätta att fungera. Ändringar kan innebära högre krav 

för samarbetspartners vilket ibland kan vara svårt för vissa att leva upp till då 

de inte har resursera för att genomföra ändringarna (Personlig 

kommunikation, 2013). 



 

  36 (61)  
 

 

Respondent 6 berättar att det förekommer dispyter i samarbetena speciellt 

vanligt är det när problem i EDI-utbytet uppstår. Då kan parterna vara oense 

om vem som är ansvarig för problemet samt vem som bör lösa det. Vidare 

berättar respondent 6 att dispyterna aldrig har inneburit att en relation har 

avbrutits som konsekvens av en sådan dispyt, parterna har alltid kommit till 

en lösning. Samtliga respondenter har aldrig varit med om konflikter under 

sin verksamma tid med EDI-arbetet.  

 

Respondenterna berättar om att det kan förekomma kunskapsmässiga 

skillnader som påverkar samarbetets framgång. Samtliga respondenter hävdar 

att den interna kunskapen om verksamheten och EDI är god och fullt 

tillräckligt för att delta i EDI-samarbetena från båda företaget Xa och Xb. 

Däremot finns det kunskapsbrister kring EDI hos vissa samarbetspartners 

vilket kan innebära missförstånd samt att EDI-projektets process blir 

utdragen. Respondent 6 berättar att en risk med större organisationer kan vara 

att det blir mer otydligt och svårare att förmedla mål och visioner vilket 

innebär att det blir svårare för företaget att arbeta enheligt även inom EDI.  

 

4.3.2 Självständighet och engagemang 

Företaget Xa och Xb upplever inte att de är beroende av sina 

samarbetspartners. Det är relativt enkelt att byta samarbetspartners ur EDI-

synpunkt eftersom att företaget har standard ”paket” som är enkla att starta 

upp berättar respondent 3. Det upplevs finnas ett stort urval mellan 

leverantörer att välja mellan, däremot finns vissa leverantörer som är 

ensamma på den svenska marknaden exempelvis finns det endast en 

tågtransportör. Samtliga respondenterna upplever att de inte kan yttra sig om 

huruvida samarbetspartnerna är beroende av företaget Xa och Xb. I EDI-

relationen mot kunder är båda företagen angelägna om att fortsätta relationen 

och att ett ha väl fungerade EDI-samarbete knyter dem närmare varandra 

vilket är något som företagen strävar efter. Det gäller i alla relationerna då 

parterna väljer att investera i varandra och därmed stärker relationen och ökar 

konkurrenskraftigheten gentemot andra aktörer. Det finns fall enligt 

respondent 6 där företaget Xa valt att ta vissa kostnader i EDI-utbytet för 

samarbetsparten för att få samarbetet att fungera och dra nytta av de fördelar 

som samarbetet ger. En potential i och med fusionen är enligt Respondent 6 

företagets möjlighet att se över vilka affärsrelationer som finns och kanske 

avsluta eller påbörja nya relationer.  

 

4.4 EDI implementation 
4.4.1 Integrering och användning 

Respondenter till företaget Xa nämner att både integreringen och 

användningen av EDI ligger på procentnivå mellan 75-90 % en procentsats 

som beror på vilken applikation som belyses, det finns någon applikation hos 
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företag Xa som endast hanterar EDI till 40 %. Vidare berättar respondent 2 

att systemen är byggda för att hantera EDI-data och all information som 

flödar internt i Företag Xa är i stort sätt processat från EDI-data. Företag Xb 

har också en hög integrering och användning av EDI. Respondent 3 nämner 

att de två största systemen hos företaget Xb hanterar EDI i princip helt utan 

mänsklig inblandning och vissa aktiviteter kan skötas helt automatiskt i och 

med EDI-utbytet. 90 % av det totala informationsutbytet som företag X har 

idag består av EDI (Personlig kommunikation, 2013).  

 

Företaget Xa befinner sig i mitten av integreringsnivån då applikation till 

applikation är vanligt men även steget ovan samt steget under tillämpas 

(Personlig kommunikation, 2013). Respondent 3 nämner att företaget Xb 

överför filer men att filerna läses automatiskt mellan olika applikationer.  

 

Respondent 1, 2, 3 och 4 anser att företag Xa och Xb har lyckats 

implementera EDI över tillfredställelse men med möjligheter till att utvecklas 

ytterligare. Respondent 6 hävdar dock att det finns mycket potential kvar i 

EDI-utvecklingen på företaget X, företaget har implementerat EDI 

tillfredställande men inte över en tillfredställande nivå. Respondenten berättar 

att nuläget fungerar men att det inte är optimalt för verksamhetens behov. 

 

Samtliga respondenter svarar att användningen av EDI rimligtvis bör bidra 

med att vissa organisatoriska mål uppfylls men vilka dessa är kan ingen av de 

intervjuade berätta eftersom att de inte vet. Respondent 6 nämner att det 

säkerligen finns något mål kring effektivitet där EDI är inräknad. Kraven på 

att EDI-utbytet ska få ske är bland annat att tydliga effektiviseringar och 

kostandsbesparingar finns. Respondent 6 berättar vidare att det kan finnas 

meddelanden som företaget använder sig av som egentligen inte ger minskad 

manuellhantering eller andra fördelar. Respondenten menar att detta är något 

som företaget har möjlighet att se över nu när arbetet med fusionen pågår.  

 

4.4.2 Mångfald 

Företaget Xa använder sig av 20-tal olika antal EDI meddelanden och 

företaget Xb använder sig av 15-tal olika EDI meddelanden. Några 

meddelenaden används med alla aktörer och några är aktörsspecifika 

(Observation, 2012). Företaget Xb utbyter ingen EDI med specifika 

transportörer utan med kombinerade transportörer och terminaler så kallade 

speditörer. Företaget Xb har inte heller något EDI-utbyte med konverterare. 

Företaget Xa har flera samarbetspartners som de utbyter EDI med än vad 

Företaget Xb har (Observation, 2013). Detta innebär att kraven på vilken 

information som är viktig skiljer sig men även när och hur meddelandet skall 

skickas. Det finns också strukturskillnader i XML-elementen mellan de 

gamla företagen (Dokument 2, 2013). Företag Xa har också fler varianter på 

enskilda meddelanden än vad Företag Xb har, Företag Xb har en mer enhetlig 
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struktur och informationsutbyte än vad Företag Xa har (Observation, 2013). 

Företag Xa har medverkat i utvecklandet av standarden Papinet och tillhör en 

av de första företagen i Sverige som introducerade standarden i 

verksamheten. Företag Xb har också använt sig av Papinet under en längre 

tid. Båda företagen har en lång historia med användandet av EDI även med 

andra språk så som EDIFACT (Personlig kommunikation, 2013).  

 

Respondenterna upplever inte att det förekommer inaktuella 

informationsutbyten, utan det som utbyts är av vikt för inblandade ingen 

information är onödig och inga meddelanden försummas. Iblandade parter 

upplevs som duktiga på att förmedla när behov inte uppfylls men mindre bra 

på att informera om när behovet inte längre finns. Meddelandena och 

informationen upplevs bli behandlad med önskad sekretess även om de 

tekniska förbindelserna inte lever upp till de högsta säkerhetsnivåerna som 

finns på marknaden. Detta är något som respondent 6 berättar att företaget Xa 

på senare tid börjat fundera kring, att vissa meddelanden kanske bör 

behandlas med en högre säkerhet då de innehåller känslig information.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras vald teori mot det insamlade resultatet för att 

redovisa identifierade mönster och relationer mellan teori och empiri.  

  

5.1 Egenskaper i relationerna 
5.1.1 Förtroende 

Respondenter från både företag Xa och Xb upplever ett bra förtroende i EDI-

relationerna, vilket enligt Ertzgaard (2004) är en förutsättning för att skapa 

värde i relationerna. Respondenterna litar på att samarbetspartners kommer 

genomföra sina åtaganden och ändringar vilket Lee och Lim (2003) menar är 

sätt att mäta förtroende. En annan indikation på att förtroende finns, är det 

faktum att det aldrig förekommit konflikter och förkommande dispyter blir 

lösta. Inte heller har någon relation avbrutits på grund av problem EDI-

samarbetet (Personlig kommunikation, 2013) vilket Lee och Lim (2003) är en 

indikation på högt förtroende. Både företaget Xa och Xb testar av IT-miljön 

för att kontrollera att EDI-flödet fungerar innan det blir driftsatt. Detta är 

enligt Hart och Saunders (1997) ett sätt att arbeta proaktivt med att stärka 

förtroendet i sina EDI-relationer. Detta är ytterligare en indikator på att bra 

förtroende finns. Förtroendet tycks inte skilja sig mellan företaget Xa och Xb.  

 

Däremot finns det indikationer på att vissa EDI-projekt och dess 

gruppsamansättningar, ifrån företaget Xa sida, kan ha ett bristande förtroende 

då enskilda individer från företaget Xa upplever det svårt att vara ärlig och ge 

uttryck för samt uppmärksamma kunskaps och terminologidifferenser. 

Parterna känner inte tillräckligt förtroendet för varandra under EDI-

projektens gång, detta kan bero på bristen av mod och ärlighet vilket är ett 

tecken på att ett lågt förtroende finns (Erztgaard, 2004). Detta kan även vara 

en indikation på kommunikationskanalerna inte är optimala parterna emellan 

(Erztgaard, 2004). Något som respondent 1 och 2 nämner som en konsekvens 

av att IT-personal inte längre besöker sina samarbetspartners vid EDI-projekt.  

 

Detta är inget som har identifierats på Företaget Xb. Det kan tyda på att 

Företaget Xb haft starkare ledning vilket enligt Ertzgaard (2004) kan leda till 

att individerna vågar uttrycka sig ärligt samtidigt som ett starkt ledarskap ger 

styrning till de individer som behöver det (Ertzgaard, 2004). I och med 

fusionen har Företaget X möjlighet att se över sitt sätt att arbeta kanske kan 

det vara aktuellt att låta IT-personal följa med SCM-personal vid besök för 

att underlätta EDI-projekt. Detta kan även underlätta samarbetet då 

personerna får träffa varandra och etablera en kontakt vilket kan underlätta 

projektarbetet.  
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5.1.2 Engagemang 

Både företaget Xa och Xb ser processförbättringar samt kostandsbesparingar 

med EDI-utbytet, EDI ses som positivt. EDI-samarbetena har på företaget Xa 

och Xb i vissa fall pågått under flera år. Detta indikerar att båda 

ursprungsföretagen har engagerade och kontinuerliga EDI-samarbeten med 

externa parter (Lee & Lim, 2003). Företaget Xa har i vissa fall tagit en del 

EDI-kostander för samarbetspartners för att få EDI flödet att fungera vilket är 

en ytterligare faktor till att ett stort engagemang finns i EDI-samarbeten (Lee 

& Lim, 2003) även att vissa affärsrelationer har ett högt värde för företaget 

(Ertzgaard, 2004). Fusionen kan påverka EDI-engagemanget i EDI-

samarbetena på så vis att vissa meddelanden kan bli nya för några 

samarbetspartners vilket kan skapa press på samarbetspartners, en press som 

minskar samarbetspartners egen vilja till EDI-användning och mångfald (Lee 

& Lim, 2003).  

 

Respondent 6 berättar även att Företaget X kommer att satsa på att få kunder 

att inse nyttan med EDI-utbyte, detta för att få ytterligare processförbättringar 

samt att knyta kunderna närmare företaget X. En typ utav övertalningsmetod 

kommer att tillämpas på kunden (Hart & Saunders, 1997). En metod som är 

lämplig när leverantörspoolen är liten och möjligheten är stor för en 

leverantör att påverka sina köpare (Hart & Saunders, 1997) i situation som 

blivit möjlig i och med fusionen och att företaget X är av marknadens största 

aktör.  

 

5.1.3 Självständighet 

Båda ursprungsföretagen känner en hög känsla av självständighet eftersom att 

de inte ser några problem med att byta samarbetspartners ur EDI-synpunkt. 

Det är relativt enkelt att avbryta och påbörja nya samarbeten. Respondent 3 

menar att detta är på grund av att de har ett baspaket vilket är enkelt att starta 

upp nya EDI-relationer efter. Även de faktum att båda Företagen Xa och Xb 

har valt att prioritera EDI-utbytet efter en standard gör dem mer flexibla vid 

leverantörsbyten (Fredholm, 2002). Detta är även enligt Fredholm (2002) ett 

sätt att undvika att låsta relationer blir negativa och att relationerna därmed 

blir tvingade. Respondent 2 berättar att EDI är en överlevnadsfaktor för 

företagen och denna faktor är något som Fredholm (2002) nämner som ett 

tvång. Därför går det inte att utesluta att vissa samarbetspartners känner ett 

tvång av att använda sig av EDI eller att deras EDI-satsning gjort att vissa 

samarbetspartners blir viktiga för deras överlevnad. Respondent 4 berättar 

även att EDI knyter parterna närmare varandra på grund av den investering 

som görs resursmässigt, ett band som enligt Fredholm (2002) och Ertzgaard 

(2004) kan ge ökad konkurrenskraftighet men också tvingade relationer.  

 

Företaget Xa har samarbetspartners som i vissa fall har övertygat dem till att 

implementera meddelanden vilket kan tyda på att det finns tvingade 
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relationer som företaget Xa befinner sig i. Detta kan ha att göra med att 

leverantörspoolen av exempelvis tåg-transporter är begränsad till en 

leverantör vilket ger den en ökad förmåga att påverka EDI-utbytet (Hart & 

Saunders, 1997). Detta är en maktfaktor som kommer att finnas kvar även för 

företaget X eftersom att leverantörspoolen är begränsad (Hart & Saunders, 

1997).  

 

5.2 EDI-implementation 

Både företaget Xa och Xb är positiva till EDI och är nöjda med det EDI-

utbyte som de har idag men de nämner samtidigt att det finns potential att 

utveckla EDI-utbytet ytterligare för att förbättra processer och 

informationsflöden. Antalet parter som företagen har EDI-utbyten med skiljer 

sig något som kan indikera på att företaget Xa och Xb skiljer sig i 

användningsdimensionen (Hart & Saunders, 1997.)  

5.2.1 Integrering och användning 

Både Företaget Xa och Xb anser sig ha implementerat EDI över 

tillfredställelse och samtliga respondenter nämner att det finns möjligheter för 

vidare utveckling av EDI-utbytet. Företaget Xa ligger i mitten av integrerings 

stegen och företaget Xb befinner sig på det grundaste steget av integrering då 

endast filöverföring sker (Personlig kommunikation, 2013) detta indikerar att 

det finns potential för företaget X att integrera EDI ytterligare. Dock skall det 

nämnas att ökad integrering och användning ställer högre krav på systemen. 

Företaget X kan alltså behöva göra visa investeringar i tekniken för att 

bibehålla den högre integreringsnivån (Hart & Saunders, 1997).  

5.2.2 Mångfald 

Mångfalden av meddelanden skiljer sig mellan de två ursprungsföretagen, 

Företag Xa använder sig av ett 20-tal olika EDI-meddelanden medens 

Företag Xb använder ca 15 stycken EDI-meddelanden. Företaget Xa 

använder 13 stycken papinet meddelandetyper och företaget Xb använder nio 

papinet meddelandetyper, sammanlagt använder företaget X numera 15 

stycken papinet meddelandetyper. Det är nästan hälften av alla meddelanden 

som standarden kan erbjuda. Mångfalden är enligt (Lee & Lim, 2003) ett 

tecken på god spridning av EDI i verksamheten eftersom att en hög mångfald 

innebär att fler funktioner i verksamheten stödjs av EDI. Denna mångfald 

sätter krav på systemen och deras förmåga att processa och skapa information 

i meddelandena (Hart & Saunders, 2013). Eftersom att Företag Xa och 

företag Xb har haft olika mångfald har de också ställt olika krav på systemen. 

I fusionsarbetet är det därför viktigt att vara medveten om skillnaderna samt 

prestationskraven så att det valda ERP-systemet kan stödja de meddelanden 

som blir prioriterade. Detta är något som Respondent 6 även nämner då vissa 
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meddelanden kan bli aktuella att revidera eller uteslutas eftersom att de 

kanske inte ger direkta fördelar eller att informationen kan ges via andra 

befintliga meddelanden eller via andra tekniker. Lee och Lim (2003) skriver 

också att meddelanden som har låg transaktionsvolym inte ger direkta 

fördelar och därför inte bör användas. Denna revidering av mångfalden 

kommer betyda ändringar inte bara hos företaget X utan även hos berörda 

samarbetspartners, en ändring som kan innebära kostander som 

samarbetspartners inte vill/kan genomföra. Vilket ytterligare styrker Hart och 

Saunders (1997) i att EDI-relationer är komplexa och dyadiska.  

 

Mångfalden av meddelanden påverkas inte av egenskaperna i relationerna 

enligt Lee och Lim (2003). På Företaget Xa identifierades dock att 

mångfalden kan påverkas av samarbetspartners engagemang. Respondent 6 

menar att anledningen till att företaget väljer att implementera ett nytt 

meddelande kan ha att göra med att den andra parten uttrycker ett stort behov 

av meddelandet. Beroende på vem den andre parten är kan företaget Xa vara 

villiga att undersöka möjligheterna till att inför ett nytt meddelande på den 

andres initiativ.  

 

5.2.3 Förändringsarbete 

I och med fusionen kan det bli aktuellt att Företaget X strategiskt ser över 

sina affärsrelationer och överväga möjligheter att avsluta eller påbörja nya 

samarbeten (Personlig kommunikation, 2013). Detta kan ha en negativ 

inverkan på EDI-samarbetena då vissa samarbetspartners kan känna sig 

hotade. Oron hos leverantörer är befogad enligt Ertzgaard (2004) detta kan 

enligt Lee och Lim (2003) påverka utvecklingen av EDI-utbytet med enskilda 

samarbetspartners. Dock skall det påpekas att oron för att bli bortbytt som 

leverantör alltid finns eftersom att de flesta leverantörer byts bort någon gång 

(Ertzgaard, 2004), oron kan alltså finnas oberoende av fusionen. Denna oro 

påverkar även förtroendet i relationerna då kontinuiteten är osäker (Hart & 

Saunders, 1997). Det faktum att Företaget X nu blivit en av de största 

aktörerna på marknaden gör att de besitter en annan makt i form av ökade 

resurser. Denna maktfaktor kan enligt Ertzgaard (2004) och Lee och Lim 

(2003) innebära en inskränkning på självständigheten vilket leder till att EDI-

samarbeten kan få en tvingande karaktär på grund av resursövertaget vilket 

kommer påverka den framtida utvecklingen av informationsdelning (Hart & 

Saunders, 1997).  

 

Samtliga respondenter har svårt att svara på hur deras nuvarande EDI-arbete 

bidrar till att organisatoriska mål uppfylls. Även ledningens roll är viktig för 

att styra och leda arbetet med EDI (Fredholm, 2002) men också för 

förändringsarbeten (Kotter, 1996). Därför är det, som respondent 6 nämner, 

viktigt att mål och syften med EDI-arbetet förmedlas. Då kan medarbetarna 
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arbeta åt samma håll samt att organisationen kan representeras på lämpligt 

sätt. I och med fusionen har ledningen möjlighet att med hjälp av visioner 

och mål motivera och rikta personalen (Kotter, 1996) detta för att utveckla 

EDI i den riktning som företaget X önskar. Att etablera nya arbetssätt är dock 

svårt (Kotter, 1996) och kan ta tid. Vidare skriver Ertzgaard (2004) vikten av 

att ha en strategi för sitt arbete med affärsrelationer. Företaget Xa kan tyckas 

ha utformat en typ av arbetsmodell för sitt EDI-arbete i och med den 

rutinbeskrivning som finns. Denna rutinbeskrivning kan vara bra att ha som 

underlag vid utformandet av en ny för företaget X för att rikta och styra 

arbetet med EDI på Företaget X. Modeller är användbara för att hjälpa 

medarbetarna i sitt arbete (Ertzgaard, 2004).  

 

 

5. 3 EDI prestation på företaget X 
5.3.1 Skillnader i arbetssätt 

Det finns vissa skillnader i hur företaget Xa och Xb arbetar med sin EDI, det 

första är att företaget Xa validerar sina meddelanden vilket innebär att de 

ställer högre krav på sig själva och samarbetspartners i EDI-utbytet. 

Respondent 1 menar att detta kan göra att företaget Xa upplevs som 

krångligare att arbeta med. I och med fusionen har företaget Xa och Xb 

samarbetspartners blivit företaget X samarbetspartners. Om valideringen 

fortsätter att användas kommer nya krav ställas på företaget Xbs gamla EDI-

samarbetspartners. Detta kan alltså innebära att Företaget Xbs EDI-

samarbetspartners tycker att företaget X ställer krav och press vilket kan 

påverka engagemanget för EDI-utbytet med företaget X. Företag Xb har inte 

skrivit något TPA med sina EDI-samarbetspartners vilket Företaget Xa har 

gjort även denna faktor kan göra att samarbetspartners tycker att Företaget X 

är krångligare att arbeta med EDI mässigt än vad företaget Xb varit om 

företaget X väljer att ha TPA som ett krav för ett EDI-samarbete. 

 

Risken att Företaget X upplevs som krångligt finns på grund av ovanstående 

aspekter men det bör även nämnas att företaget X också kan upplevas som en 

seriösare och noggrannare EDI-samarbetspartner på grund av att de ställer 

högre krav och informationskvaliten blir högre. Vilket i sin tur leder till högre 

förtroende och en mer omfattande informationsdelning (Hart & Saunders, 

1997). 

 

5.3.2 Medarbetarna i EDI samarbetet 

Företag X har i skrivande stund personer från både företaget Xa och Xb 

personer som dagligen arbetar med att underhålla deras EDI-utbyte och till 

viss del har kontakt med samarbetspartners. Dessa personer har en etablerad 

kontakt och kemi med befintliga samarbetspartners. Denna relation skall inte 

underskattas eftersom att enskilda personer själva kan avgöra relationens 
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värde (Erztgaard, 2004 och Fredholm, 2002). Därför bör Företaget X 

överväga enskilda personers värde för utvecklandet av EDI och deras 

påverkan på värdet i relationerna för företaget X.  

 

Fusionen kan få individer att reagera negativt vilket gör att de tappar intresset 

och avskärmar sig men det kan även få personer att bli mer engagerade 

(Bouno, 1989). Medarbetarnas reaktion på fusionen kommer att påverka EDI-

samarbetet på flera plan. Engagerade medarbetare kan arbeta för att utveckla 

användning, integration och mångfalden av EDI även förtroende och 

engagemang i EDI-projekten påverkas positivt av engagerade medarbetare. 

En negativ reaktion kommer ha motsatt effekt.  

 

Respondenter från båda ursprungsföretagen anser sig ha tillräcklig kunskap 

för att arbeta med EDI. Fredholm (2002) nämner att kompetens är viktigt för 

utveckling av e-affärer, Fredholm (2002) nämner vidare att kompetensen 

även är viktigt då medarbetarna kan bli tvungna att föra dialoger kring hur 

arbetet skall utföras. Respondenter från både företaget Xa och Xb upplever 

att en bra komptens finns vilket är bra för EDI-samarbetena och om 

medarbetarna förmår uttrycka kompetens kommer det leda till ett högre 

förtroende och utveckling av EDI-samarbetena (Hart & Saunders, 1997). En 

risk i och med fusionen är att verksamhetens struktur ändras och att 

personalen från både företag Xa och Xb kan behöva skola om sig för att 

kunna representera den nya organisationen och föra en EDI-dialog som ligger 

i linje med den nya organisationens visioner. Ett förändringsarbete som kan 

underlättas i och med att en tydlig vision sätts och förmedlas till 

medarbetarna i organisationen (Kotter, 1996). Även respondent 6 nämner att 

vikten av att personerna i samarbetena kan förespråka företaget på ett 

lämpligt sätt.  

 

5.3.3 Makt 

I och med fusionen blir företaget X en av de största aktörerna på marknaden 

vilket ger deras kunder en mindre leverantörspool vilket bidrar till att 

Företaget X har större möjligheter att påverka sina kunder till att börja 

använda sig av EDI (Hart & Sanders, 1997). Något som Företaget X också är 

intresserade av enligt Respondent 6 då kunder bör förstå att det är 

konkurrenskraftigt att använda EDI med företaget X, detta är enligt Hart och 

Sanders (1997) ett sätt för leverantörer att utöva makt. Använder fler kunder 

EDI med företaget X kommer mångfald, integrering och användningen 

troligtvis öka eftersom att flera meddelanden ställer högre krav på systemen 

(Lee & Lim, 2003). Enligt respondenterna finns det gått om leverantörer 

(exemplvis transportörer, terminaler osv) att välja mellan och detta indikerar 

att leverantörspoolen är stor för företaget X vilket ger företaget X större 

påverkansfaktor över sina leverantörer vad gäller att använda enskilda 
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meddelanden. Beroende på hur maktfaktorn används kan samarbetspartners 

(leverantörers) förtroende påverkas negativt, vilket i sig kan påverka EDI-

prestanda. Därför bör företaget X vara medveten om maktfaktorn som 

fusionen bidrar till då det ger möjligheter för företaget att påverka EDI-

prestationen på alla plan; integrering, användning, mångfald och förtroende, 

engagemang och självständighet.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat samt genomförandet av studien. 

6.1 Resultat diskussion 

Innan studien påbörjades hade jag svaga aningar om att fusionen skulle 

påverka mångfalden och integrering av EDI i företaget X studien har dock 

visat att EDI-prestation kan komma att påverkas mycket mer av fusionen än 

vad jag först trott. Intressant var också att den ökade resursmängden och 

maktfaktorn skulle komma att påverka EDI-prestationen på alla plan. Detta 

indikerar ytterligare hur komplexa dess samarbeten. Företaget Xa och Xb har 

haft en likvärdig EDI-prestation vilket gör att EDI-dimensionerna inte 

påverkar EDI-prestationerna avsevärt mycket. Två företag där skillnaderna 

hade varit större hade inneburit mer påverkan på EDI-utbytet. Företaget X 

befinner sig i början av sitt fusionsarbete och mycket kommer avgöras 

beroende på vilket ERP-system som företaget väljer att implementera. Därför 

är det inte säkert att det verkliga resultatet blir detsamma som studiens 

resultat.  

 

Resultatet som studien visar kan ge företag en bättre förståelse kring 

medarbetarnas vikt för EDI-utveckling, även om integrationerna är tekniskt 

automatiserade så är det människorna som ser till att flödena fungerar och 

lever upp till informationskraven. Resultatet kan även bidra till att förstå 

komplexiteten i EDI-samarbetena, det är flera egenskaper i relationerna som 

indikerar EDI-prestationens möjligheter, en fusion påverkar relationerna och 

därmed EDI-prestationen.  

 

Resultatet visar att förtroende-dimensionen påverkar EDI-prestanda på ett 

mer omfattande plan än vad Lee och Lim (2003) belyser. Inte bara påverkas 

EDI-prestandan av affärsrelationsföretroende utan även av personligt 

förtroende mellan de människor som skall samverka och förverkliga 

företagets EDI-prestanda.  

 

En punkt i resultatet påpekar något som Lee och Lim (2003) påstår inte är 

möjligt. Författarna skriver i sin studie att mångfaldsdimensionen inte 

påverkas av egenskaperna i EDI-relationerna men resultatet i denna studie 

påvisar att mångfalden kan påverkas av egenskaperna. Detta då vissa EDI- 

meddelanden har införts på grund av att samarbetsparter visat ett stort 

engagemang i EDI-utbytet.  
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6.2 Metod reflektion 

Studien har genomförts med en kvalitativmetod vilket jag anser passar 

eftersom att det ger möjlighet att studera ett fåtal enheter och få en 

helhetsbild (Jacobsen, 2002), en fallstudie och fallföretaget passade då det 

var den specifika kontexten, fusion, var intressant i denna studie. Det faktum 

att fler respondenter från det ena företaget intervjuades gör att resultatet kan 

ha påverkats på så sätt att Företaget Xa situation är beskriven mer noggrant 

än företaget Xb, dock anser jag att båda företagen har blivit beskrivna 

tillräckligt för att analysera EDI-prestation hos båda företagen. Däremot kan 

jag identifiera en av de nackdelar som Jacobsen (2002) nämner med en 

kvalitativstudie vilket är en allt för detaljerad bild som gör det svårt att få en 

överskådlig bild av situationen. Det har bitvis varit svårt att sålla information 

och det mesta har tyckts varit relevant för att ge en förståelse för kontexten.  

 

6.2.1 Validitet och reabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) skall en studie ha en viss validitet och reabilitet för att 

räknas som en väl genomförd studie. Validiteten är en bedömning av hur 

giltig och relevant studien är och reabiliteten ser till hur tillförlitlig och 

trovärdig studien är.  

 

Giltighet och relevans är ett resonemang kring hur väl det som skulle mätas 

faktiskt har mätts i och med studien samt om det går att generalisera resultatet 

(Jacobsen, 2002). Jacobsen skriver om intern och extern giltighet. Den 

interna giltigheten rör hur väl det som skulle mätas faktiskt har mätts i och 

med studien (Jacobsen, 2002). För att pröva den interna giltigheten har 

uppgiftslämnarvalidering genomförts då intervjuobjekt och andra personer 

med expertis i verksamheten fått möjlighet att kontrollera hur väl de känner 

igen sig i det resultat som presenterats. En annan diskussion för att pröva den 

interna giltigheten är valda källors relevans i studien. Jacobsen (2002) menar 

att det är viktigt att överväga om källorna har kunnat bidra med relevant 

information. De intervjuade respondenterna är personer som arbetar med EDI 

i verksamheten och finns med vid implementering av nya meddelanden men 

de har ingen roll i marknadsperspektivet som föreligger att samarbetet ens 

förekommer mellan företaget X och externa parter därför har de inte kunnat 

besvara frågor som berör verksamheten i stort. I stort har källorna varit 

aktuella och relevanta för studiens syfte även om någon bit påverkats av 

respondenternas kompetens samt vilja till att besvara frågorna. Någon till 

respondent från företaget Xb hade varit intressant för att få en trovärdig bild 

över företaget Xb situation. Att inte få tillgång till enheterna är enligt 

Jacobsen (2002) ett vanligt problem i kvalitativa studier.  
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Den interna giltigheten kan diskuteras genom att granska urvalet av 

respondenter och hur villiga de varit till att svara sanningsenligt. Eftersom att 

Företaget X består av två ursprungsorganisationer Företag Xa och Företag Xb 

finns det en risk i att respondenterna kan ha förskönat svaren för att framstå i 

bättre dager gentemot varandra. Samtidigt som vissa områden kan upplevas 

som känsliga vilket bidrar till att svaren inte blir ärliga. Det tillsammans med 

det faktum att uppgiftsvalidering genomförts anser jag ger studien har en 

godkänd intern giltighet. 

 

Den externa giltigheten ser till hur studiens resultat går att generalisera. 

Kvalitativta studier under söker få enheter på djupet och försöker få grepp om 

generella fenomen. I en kvalitativstudie handlar generaliseringen om att 

överföra data från ett fåtal enheter till en mer teoretisk nivå, Jacobsen (2002) 

menar att det är svårt att säga om den teorin är överförbar på ett antal större 

enheter. En fallstudie har genomförts vilket innebär att den externa 

giltigheten är begränsad då det unika fallet har beskrivits, dock går vissa delar 

av resultatet att hitta i tidigare forskning vilket tyder på att vissa delar är fullt 

generaliserbara. 

 

Reabiliteten ser till hur tillförlitligt och trovärdigt studiens resultat är 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att undersökaren är medveten om att 

närhet till intervjuobjekten samt intervjuernas utformande kan påverka 

resultatet. Jacobsen (2002) talar om undersökareffekten vilken kan påverka 

intervjuobjektens förmåga att bete sig normalt då de blir påverkade av 

intervjuarens uttryck, kroppsspråk och attityd är två exempel som kan 

påverka. Även det faktum att intervjuaren har en tidigare relation till några 

intervjuobjekt kan ha påverkat resultatet men snarare åt det håll att de känner 

en större förtroende för intervjuaren och därmed är mer sanningsenliga. Slarv 

vid anteckning av intervjuer kan påverka trovärdigheten av studien och detta 

är en faktor som kan ha påverkat denna studies resultat då endast en intervju 

spelades in och endast den kan återges exakt. Människor har endast en viss 

förmåga att registrera information (Jacobsen, 2002) vilket kan ha gjort att 

viss information fallit bort. Reabiliteten i denna studie kan på grund av 

generaliseringsbegränsningarna och intervjuareffekten anses som låg.  
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7. Avslutning 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Denna studie har undersökt hur EDI-prestation påverkas i och med en fusion. 

Studien har indikerat att en fusion tycks kunna påverka EDI-prestationen på 

samtliga plan då en ökad maktfaktor i och med fusionen påverkar 

dimensionerna samt egenskaperna i EDI-samarbetet.  

 

SQ1: Vilka egenskaper, i de gamla företagens EDI-prestation, påverkar det 

nya företagets EDI-prestation?  

Det faktum att ett nytt EDI-arbetssätt kommer att skapas kan 

samarbetspartners känna av en högre press vilket kan komma att påverka 

framtida informationsutbyten och utveckling av samarbetet. Oro, för att bli 

bortvald, som leverantörerna kan känna i och med fusionen påvekar 

förtroendet och engagemanget i EDI-samarbetena vilket kommer att påverka 

alla dimensionerna i EDI-prestationen. Om integrationsskillnader finns 

mellan de aktuella företagen kan en fusion innebära investeringskostnader för 

att upprätthålla den högsta av integreringsnivåerna i EDI-prestandan.  

 

SQ2: Vad betyder medarbetarna för EDI-prestationen vid en fusion?  

Medarbetarna är dem som representerar företag i deras EDI-samarbeten 

därför är det viktigt att det nya företagets vision och mål förmedlas tydligt för 

medarbetarna så att dem kan förspråka företagets värderingar för önskat vis. 

Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att ta den tid som krävs för att 

skola om sig i nya arbetssätt och rutiner. Det är även medarbetarna som har 

möjlighet att skapa förtroende i EDI-projekten så att de förskrider effektivt 

med få missförstånd. Medarbetarna har därför en avgörande roll i att 

informationskrav och behov blir förmedlade och upprätthålls även i det nya 

företaget. Värdet i enskilda EDI-samarbeten kan alltså vara bundet till vissa 

medarbetare. Det är en viktig aspekt att betänka om fusionen är tänkt att ge 

kostnadsfördelar på grund av en mindre arbetsstyrka. Medarbetare kan med 

sin personlighet och kompetens vara avgörande för EDI-prestandans 

utveckling i det nya företaget.  

 

RQ: Hur påverkas EDI-prestation av en fusion? 

Baserat på underfrågornas slutsats samt det faktum att en fusion kan ge en 

ökad maktfaktor på marknaden påverkas EDI-prestationen i de tre EDI 

dimensionerna integrering, användning och mångfald. Integreringen och 

användningen tycks öka i och med en fusion då ingen av ursprungsföretagen 

är intresserade av att sänka sin EDI-nivå. Mångfalden blir påverkad av en 

fusion på så sätt att den minskar, då företaget har en uppenbar anledning till 
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att ta bort meddelanden med en låg transaktionsvolym. Fusionen i sig och en 

ökad makt kommer påverka förtroende, självständighetaspekten och 

engagemanget på så sätt att utvecklingen av EDI avstannar samt 

informationsdelningen inte ökar.  

7.2 Fortsatt forskning 

EDI-samarbetet är beroende av två eller flera parter därför hade det varit 

intressant att undersöka huruvida leverantörer och kunder påverkas av en 

fusion hos en samarbetspartner. Detta för att vidare undersöka hur den ökade 

maktfaktor som beskrivs studien påverkar självständighetsaspekten. Denna 

studie har genomförts i början av fusionsarbetet på företaget X det hade även 

varit intressant att undersöka hur det faktiska utfallet av fusionsarbetet 

påverkade EDI-prestationen, alltså genomföra en uppföljning. Det skulle 

även vara mycket intressant att undersöka hur EDI-projekten går till och om 

det finns potential till att effektivisera och förbättre det arbetet genom att ha 

tydligare mål och styrning samt huruvida projekten påverkas av att 

personerna träffas fysiskt eller inte.  
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Bilaga 1  
Kotters (1996) förändringsmetod:  

Kotters (1996) åttastegs metod för förändringsarbete: (J.P. Kotter, 1996, 

s.21).  

 

1. Establishing a sense of urgency  

2. Creating a guiding coalition  

3. Developing a vision and strategy  

4. Communicating the change vision  

5. Empowering broad-based action  

6. Generating short-term wins  

7. Consolidating gains and producing more change  

8. Anchoring new approaches in the culture  

 

Kort förtydligande av modellen 

De fyra första punkterna är aktiviteter för att förbereda organisationen på 

förändringar som komma skall. Punkt 5-7 handlar om att introducera 

nyheterna och punkt åtta handlar om att implementera förändringarna i 

företagskulturen (Kotter, 1996). 
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Bilaga 2,  

 

Frågeguide 
Namn: 

Befattning: 

 Hur länge har du arbetat för Företaget X? Hur länge med EDI? 

 Hur kommer du i kontakt med extern EDI i ditt arbete? 

 Har du något ansvar gällande EDI arbetet? 

 

1. Varför har Företaget X valt att använda sig av EDI? 

 

2. Upplevs EDIn som något generellt positivt eller negativt? Finns det 

problemområden i arbetet med EDI? Vilka skulle det vara i så fall? 

 

3. Är organisationen beroende av externt EDI utbyte? Kan kritiska 

processer klara sig utan utbytet?  

 

4. Hur länge har det längsta EDI utbytet/samarbetet pågått? Hur länge 

har det kortaste EDI utbytet pågått? 

 

5. Hur många på företaget arbetar med EDI? 

 

6. Har ni/du i ditt arbete någon löpande kontakt/avstämning med EDI 

sammarbetspartners? Hur sker den kontakten? 

o Vilka verktyg (telefon, mail, face-to-face) och hur ofta 

o Vad pratas det om då? Har man några kontrollpunkter som 

man kollar av osv? 

 

7. Har kontakten/relationerna med externa parter påverkats i och med 

användandet av EDI? 

 Till det bättre? Varför? 

 Till det sämre? Varför? 

 Inte alls? 
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8. Hur upplever du EDI samarbetena på företaget? 

8.1 Vid implementering av nya meddelanden 

o Upplevs personalen från den externa parten ha tillräcklig 

kompetens för arbetet med EDI? Om inte vad för kompetens 

saknas? 

o Upplevs personalen från ditt företag ha tillräcklig kompetens 

för arbetet med EDI? 

Om inte vad saknas? 

o Upplevs personalen vara tillräckligt insatt i sin egen 

organisation för att delta och ta beslut som krävs för arbetet 

med EDI? 

 

8.2 Upplever du att EDI samarbetena är påverkas av: 

o Inblandade sammarbetspartners  

 Resurser för att driva EDI. Hur påverkas EDI 

samarbetet? 

 ”storlek”/respekt på marknaden? Hur påverkas EDI 

samarbetet? 

 hur affärsförhållandena ser ut ex. kund till företaget 

eller leverantör. Hur påverkas EDI samarbetet? 

o Personliga relationer 

 Människorna som man arbetar med. Hur påverkas EDI 

samarbetet? 

 

Trust 

9. Hur litar ni på sammarbetspartners vid utbyte av EDI?  

Skala 1-5. inte alls/lite/tillräckligt/bra/mycket bra?  

 

Litar man på att företaget kommer att genomföra avtalade EDI 

delar? 

Gällande innehåll i meddelandena. 

Gällande strukturen i meddelandena. 

Gällande prestanda/funktionkrav krav. 

Litar man på att parter kommer genomföra ändringar som 

kan bli aktuella? 
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8.1 Skiljer tilliten sig mellan olika meddelanden? 

Om ja, kring vilka meddelanden/information upplevs 

relationerna som lättare/bättre/ eller som 

krångligare/svårare/mindre tillit. 

 

10. Förväntar sig företaget ett schyst utbyte/samarbete/”fair deal” från 

sammarbetspartners. Ligger fokus på gemensamma vinningar? Om ja 

varför? Om nej varför? 

 

11. Upplever du en nonchalans kring EDI arbetet från vissa 

sammarbetspartners? Om ja vad kan det bero på? 

 

12. Upplevs relationerna/samarbetena dispyt/konflikt fria? 

12.2 Uppstår det konflikter och dispyter i EDI samarbetena? 

12.2.1 Om ja, Hur ofta uppstår det dispyter eller konflikter? 

12.2.2 I vilka frågor uppstår det dispyter/konflikter? 

12.2.3 Vid dispyter/konflikter är det då någon av parterna som 

har beslutande rätt/ upplevs ha beslutande rätt?  

12.3 Om inga dispyter förekommer vad tror du att det beror på? 

 

Partner independence 

13. Hur skulle du beskriva möjligheterna till att byta handlingspartner, 

terminaler och transportörer?  

13.2 Är Företaget X ”låsta” till att använda sig av vissa aktörer? 

Varför? 

13.3 Hur ser möjligheterna ut för att ert företag kan byta handels 

partners om så önskas?  

13.4 Hur ser möjligheterna ut för handlingspartners att byta till 

någon annan aktör om de vill?  

 

Partner commitment 

14. Hur gärna vill företaget fortsätta att ha relation med 

handlingspartners? Finns det några partners som är viktigare än 

andra? Om ja varför?  
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15. Hur gärna tror du att handlingspartnerna vill fortsätta samarbetet 

med ert företag? Hur viktiga är Företaget X för 

handlingspartners/kunder? Varför? 

 

EDI implementation 

Integration 

16. Om du ser till fem valfria applikationer i organisationen, hur väl kan 

dessa processera EDI data utan mänsklig inblandning. Uppskattning i 

%  

17.  Hur många applikationer kan processera extern EDI data utan 

mänsklig inblandning? Uppskattning i % 

 

Utilization 

Proportionen över hur företaget processar EDI data  

18. Hur stor del av informationsutbytet externt består av EDI? 

(uppskattningsvis i %)  

19. Hur stor del av den information som flödar i de egna affärssystemen 

är processade utifrån EDI data? (uppskattningsvis i %)  

 

Diversity/Mångfald 

20. Hur många enskilda EDI dokument/meddelanden använder företaget 

sammanlagt? 

 

21. Hur väl tycker du att företaget har implementerat/anammat EDI 

baserat på ovanstående områden? På en skala 1-4 Dåligt, strax under 

tillfredställande, tillfredställande, över tillfredställande ( men med 

möjligheter till att utvecklas?). 

 

 

Performance 

22. Upplevs meddelandena/informationen behandlas med önskad 

sekretess hos mottagaren? 

 

23. Förekommer det inaktuella transaktioner? 

23.2 Är den interna organisation duktig på att meddela sina behov/ 

icke behov? 

23.3 Är externa parter duktiga på att meddela behov/ icke behov? 
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24. Upplevs det att meddelanden blir försummade? I den egna 

organisationen/externaparten. 

24.2 Att de inte ses som viktiga att skicka/behandla/ta emot? 

 

25. Vet ni om företaget uppnår organisatoriska mål ifrån EDI utbytet? 

25.2 Om ja: vilka? Uppfylls de helt eller delvis? 

25.3 Om nej: varför? 
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Bilaga 3 

Informationsutbyte. 
 

Nedan presenteras de fyra olika aktörsområdena samt vad för typ av 

information som utbyts med hjälp av EDI.  

 

Transportörer 

Företag Xa utbyter information som berör transport av produkter med 

transportörer. En transport kan bokas och konfirmeras med hjälp av EDI. När 

transporten sedan lämnar Företaget Xa meddelas företaget detta. Information 

kring vilka produktmängder som finns med inkluderas samt, var dem ska, när 

de ska vara framme även krav på hur lasten skall behandlas innefattas 

(observation, 2012). 5-6 stycken meddelanden utbyts mellan Företag Xa och 

transportörer. Företaget Xb har inget EDI utbyte med specifika transportörer 

utan med parter som är kombinerade terminaler och transportörer så kallade 

speditörer.  

 

Terminaler 

Företag X och terminaler utbyter information som berör mottagande av 

leveranser och produkter. Även identifierings information utbyts när 

terminaler lastar om produkterna även inventeringsuppgifter utbyts 

(Observation, 2012). Sammanlagt använder Företaget X ett 10 tal olika EDI 

meddelanden med terminaler (Dokument 1, 2013). 

 

Konverterare 

Konverteraren får via EDI information om produkter som skickas till dem. 

Produktkvalitet, mängd samt ankomst tid. Konverteraren skall i sin tur 

meddela hur deras arbete med att konvertera produkterna fortskrider bland 

annat vilka rullar som bearbetats och använts. Om något blir över i 

konverterarens process skall dessa kvantiteter meddelans (Observation, 

2012). Sammanlagt använder Företaget Xa fyra EDI-meddelanden med 

externa konverterare (Personlig kommunikation, 2012). Inga EDI 

meddelanden utbyts mellan företaget Xb och konverterare (Personlig 

kommunikation, 2013).  

 

Kunder 

Kunder utbyter information om beställda kvantiteter, order bekräftelser, 

leveransinformation och fakturor. Sammanlagt utbyter Företaget X fyra EDI 

meddelanden med kunder (Dokument 1, 2013).  
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