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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
I bakgrunden beskriver vi de förändringar som har skett i samhället. Med förändring som 
skedde efter andra världskriget som var normbildande för den svenska modellen där företag 
började samarbeta och skapa långvariga relationer. Globalisering som kom att under 1970-
talet förändra konkurrens situationen för företagen, vilket tvingade företagen att bli mer flex-
ibla i sitt samarbete. IT utvecklingen som tog fart under 1960-talet skapade nya system för 
hantering av stora mängder med information mellan företagen och hur detta har lett till nya 
samarbetsformer vid utbyte av data samt hur detta missgynnade de mänskliga kontakterna och 
de nära personliga relationerna som fanns mellan företagen. 
 
Problem 
Vilka faktorer påverkar småföretagens överlevnad för att få vara leverantörer till storföretagen 
i samband av införandet av EDI för e-fakturering? 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera och utvärdera relationernas förändring mellan småföretag 
och storföretag vid införandet av EDI för e-fakturering. 
 
Metod 
I metod kapitlet motiveras och presenteras de metodval som vi har gjort under uppsatsens 
skrivandeprocess, för att få en överblick så hänvisar vi läsaren till modell på sidan 11, figur 
2.1. 
 
Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ligger som underlag för att kunna analysera och utvärdera rela-
tionernas förändring mellan företagen vid införandet av EDI. Där vi presenterar de olika vari-
ablerna som ska mäta förändringarna och svara på vårt syfte med uppsatsen. 
 
Resultat 
I resultat kapitlet beskriver vi de resultat som vi har kommit fram till i analysen av de olika 
variablerna.  
 
Slutsats  
Det vi har kommit fram till i undersökning är att företagen har anpassat sig till kunderna. Fö-
retagens anpassning till att införa EDI har lett till långsiktiga relationer mellan leverantör och 
kund. När det gäller informationsutbytet så är den fortfarande dubbelriktat mellan företagen 
samt att införandet av EDI har gjort att samarbetet mellan leverantör och kund har blivit 
bättre. 
Den slutsats som vi kan komma fram till är att småföretagen måste införa EDI om de vill 
överleva som leverantör och att införandet av EDI har blivit positivt för de företag som har 
infört EDI. 
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Abstract 
 
This essay describes some factors that may effect small business survival in relation to 
becoming a supplier for bigger companies that may implement the use of EDI for electronic 
invoicing.  
The purpose of this study is to analyse and evaluate what impact may occur during the 
introduction of EDI between small and big business.  
Following on from the introduction of methods used in this study there will be a complete 
analysis made detailing results. 
 
From our research we have found that most small business have developed a professional 
working relationship between themselves and their clients. 
The adoption of EDI by big business has revolutionised the day to day dealings between both 
supplier and consumer in that EDI has empowered both chains to collaborate data in real time. 
In conclusion our research illustrates that in order for small business to survive the must 
implement EDI. The results of our study have shown that the introduction of EDI to both 
small and big business has had a positive outcome. 
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Terminologi 
 
CAD system 
CAD är ett ritprogram som används när man ska ta fram nya konstruktioner eller ritningar på 
sin produkt. 
 
Commodity 
Det är standardiserade komponenter som används i slutprodukten.  
 
Just-in-time 
Detta är ett sätt att organisera verksamheten i fabriker med syfte att åstadkomma en omedel-
bar anpassning av tillverkningen av standardartiklar till volymvariationer i efterfrågan. Där-
igenom elimineras behovet av stora lager. Ett väsentligt inslag i JIT är kanban-systemet. Kan-
ban innebär att den arbetsstation som behöver nytt material skickar ett beställningskort till 
närmast föregående arbetsstation. På så sätt dras tillverkningen fram från behov i stället för att 
skjutas på av en plan. Även underleverantörer omfattas i JIT-systemet. Underleverantörerna 
skall leverera komponenter direkt in i produktionsprocessen i sammansättningsfabriken i just 
det ögonblick de skall monteras. För att systemet skall fungera fordras det att leveranserna är 
felfria och att de inte behöver inspekteras. 
 
Substitut 
Som ersätter något annat, inom nationalekonomin ersättningsvara. Två varor är substitut för 
varandra om en prishöjning på den ena ökar efterfrågan på den andra och omvänt. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under första och andra världskriget var Sverige neutralt, vilket skapade förutsättningar för ett 

samförstånd mellan företrädare för arbetarna och för arbetsgivarna om förhandlingsregler för 

att undvika kostsamma konflikter1. Detta samförstånd kom då LO och SAF slöt det så kallade 

Saltsjöbadsavtalet. Samma källa menar att avtalet blev normbildande för den svenska arbets-

marknaden att arbetsmarknadens parter skulle sluta avtal utan inblandning av regeringen. 

Detta var början till att små- och storföretagen började samarbeta och skapa långvariga rela-

tioner mellan varandra. 

 

Under 1950-talet skapades starka band mellan företagande och ekonomisk politik liksom 

mellan marknadens utveckling och den sociala utvecklingen2. Konkurrensen ökade och 

lönsamheten sjönk inom många verksamheter i marknadsekonomin. Medan rationaliseringen 

tilltog och drog nytta av stordriftsfördelar för att på så sätt skärpa konkurrenskraften och höja 

produktiviteten inom industrin. Samma källa menar att det uppkom också tidigt i den industri-

ella utvecklingen en samverkan mellan staten och enskilda företag på områden där det förelåg 

ett stort offentligt intresse och där utvecklingen av infrastrukturen kunde skapa utrymme för 

mera offensiva satsningar på att utveckla det tekniska kunnandet inom företagen. De lång-

variga relationerna fick en stor betydelse, i och med att konkurrensen ökade, även samarbetet 

förstärktes under denna period. 

 

En global omvandling skedde under 1970-talets mitt, vilket skapade nya tillväxtkrafter med 

elektronik som skulle komma förändra förutsättningarna för olika sektorer och branscher i 

samhället3. Utbytet mellan marknaderna blev kraftigare genom den ökade internationalise-

ringen av företagen. Genom denna internationalisering ställdes resurserna inför nya mark-

nadsförhållanden, där priserna förändrades och skapade nya prisrelationer i ekonomin. 

Samma källa menar att en annan faktor som påverkade priserna var teknologin. När en ny 

teknik lanserades så sänktes företagens kostnader och priserna började falla. Genom att före-

tagen utvidgade sina marknader kunde de avsätta sina produkter på en ny global marknad och 

på så viss öka sin vinst. Allt fler företag började konkurrera på den globala marknaden, så 

                                                 
1 Schön, L. (2000), En modern svensk ekonomisk historia, Stockholm: SNS Förlag 
2 Schön, L. (2000), En modern svensk ekonomisk historia, Stockholm: SNS Förlag 
3 Schön, L. (2000), En modern svensk ekonomisk historia, Stockholm: SNS Förlag 
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man blev tvungen att effektivisera sin produktion. Företagen blev tvungna att bli mer flexibla 

i samarbeten där olika kompetenser kom att samverka, detta kom att utmärka den nya ekono-

mins organisationer. 

 

IT utvecklingen började i slutet av 1960-talet, det var då den första överföringen av informa-

tion som skedde och var ett militärt projekt för att samordna information4. Detta gjorde man 

för att man ville skapa ett säkert system under det kalla kriget som rådde mellan USA och 

Sovjetunionen. 1969 kopplades fyra universitet ihop och det första försöket att skicka data 

filer skedde den 29 oktober samma år. IT utvecklingen gick vidare och på 90-talet kom det 

som är dagens Internet. Utvecklingen av IT har lett till att man har kunnat skapa ett system 

som kan hantera stora mängder av information mellan företagen. De nya organisationsfor-

merna byggde på att företagen knöt sig samman i nya samarbetsformer, vid utbyte av data5. 

Detta missgynnade de mänskliga kontakterna och de nära personliga relationerna som fanns 

mellan företagen. 

 

Ett exempel på detta är Volvo som har som målsättning att efter årsskiftet 2001/2002 förbjuda 

alla pappersfakturor från sina leverantörer6. Ola Hanson, ansvarig på Volvo, säger i en artikel 

i DN att anledningen till att Volvo inför denna nya strategi är att det ska leda till ekonomiska 

besparingar redan under det första året. Volvo beräknar att göra besparingar på 400 miljoner 

kronor per år enligt tidningen Computer Sweden. Småföretagare har mot sin vilja tvingats att 

inför EDI för att storbolagen ska gör besparingar av hanteringen av fakturor. Tidigare var det 

ofta ”vill ni leverera eller inte”, säger Anders Åkerberg, sakkunnig på IT-frågor på Företagar-

nas riksorganisation.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Småföretagen i Sverige byggde upp långsiktiga personliga relationer med storföretagen. I och 

med den ökade globaliseringen, så har företagen blivit tvungna att effektivisera sig på att 

minska sina kostnader och vara flexibla på sin produktion. Småföretagen har blivit tvungna att 

anpassa sig efter storföretagens krav och önskemål, allteftersom konkurrensen har blivit hår-

dare. Alltså måste småföretagen kunna erbjuda sina kunder mer, utöver priset för att kunna 

                                                 
4 Internet – Historik. [Online]. Tillgänglig: http://skolwebben.tibro.se/~gyran/webdesign/Historik.pdf, [2005-09-13] 
5 Raymond, L & Bergeron, F. (1996), EDI Success in Small and Medium-Sized Enterprises: A Field Study. Journal of 
Organizational Computing & Electronic Commerce (1996) vol.6, No.2, s.161-172 
6 Almroth, L. (2001) Slut med faktura på papper hos Volvo, Dagens Nyheter [2005-09-02] 
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överleva på den konkurrenskraftiga marknaden. Därför är det viktigt med att skapa långsiktiga 

relationer mellan företagen. Nu vill storföretagen att småföretagen ska införa EDI för e-

fakturering. Vilket anses vara ett problem för småföretagen, eftersom man endast har två 

alternativ att välja mellan. Antingen inför de EDI eller slutar att vara leverantörer åt storföre-

tagen, och om småföretagen vägrar att införa detta system kommer de i slutändan att slås ut ur 

marknaden av andra leverantörer. Effekten av införandet av EDI kan leda till att de långsik-

tiga relationerna som man hade byggt upp kommer att försvinna helt mellan små- och storfö-

retagen och därmed bli kortsiktiga. Man anser att EDI har uppfattats som en nödvändig förut-

sättning för småföretagens överlevnad och tillväxt. För att kunna överleva på marknaden 

måste småföretagen se hur relationen mellan de olika aktörerna i ett värdeskapande system 

som producerar erbjudanden förändras, allteftersom erbjudandet ökar i täthet.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka faktorer påverkar småföretagens överlevnad för att få vara leverantörer till storföretagen 

i samband av införandet av EDI för e-fakturering? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att analysera och utvärdera relationernas förändring mellan småföretag 

och storföretag vid införande av EDI för e-fakturering. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Undersökningen kommer att endast belysa småföretagen inom Sverige som är leverantörer till 

storföretag, där vi kommer att utgå från ett business to business perspektiv. Vi kommer att 

undersöka hur relationerna har påverkats i samband med införandet av EDI för e-fakturering. 

Där vi kommer att belysa problemet enbart ur småföretagens perspektiv. Vi kommer inte att 

belysa den tekniska delen av EDI, men vi kommer att ge en översiktlig grundläggande be-

skrivning av EDI så att läsare får en förståelse av vad det är. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt beskriver vi hur undersökningen har strukturerats och genomförts. Metod av-

snittet är ett verktyg som kommer att beskriva hur vi går till väga för att finna den information 

som är relevant för undersökningen. Metod avsnittet fungerar också som ett sätt för läsaren att 

kunna bedöma uppsatsens kvalitet, resultat och slutsatsernas trovärdighet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Modell över uppsatsens metodval7. 
 

 

2.1 Undersökningens upplägg 
 

2.1.1 Uppsatsens strategi 
 

Då vi i vår uppsats undersöker fyra företag, där vi genom intervjuer skapar oss en bild av en 

situation och undersöker relationernas förändring i den miljö som de förekommer i, så stäm-

mer detta delvis med det som i forskningen beskriver som en fallstudie. Ett fall kan vara en 

individ, en grupp individer, en organisation eller en situation8. Fallet som utgör undersökning-

                                                 
7 Egen modell 
8 Patel, R & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
Lund: Studentlitteratur. 
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ens utgångspunkt är vanligtvis något som redan existerar 9. Fallstudier kommer ofta till 

användning när vi vill studera processer och förändringar10. Fallstudien är också lämplig för 

kvalitativ data insamling.  

 

Ett annat sätt som man kan göra en undersökning på är surveyundersökning. Vi har valt att 

inte använda oss av en surveyundersökning i vår uppsats, då det ger en för bredd och omfat-

tande täckning, det skulle också vara tidskrävande och är lämplig för en kvantitativ undersök-

ning. Det associeras med storskaliga undersökningar som kan producera kvantitativ data på 

kort tid samt att det tenderar att förlora djup till förmån för bredd när det gäller den data som 

ska produceras11. 

 

2.1.2 Uppsatsens ansats 
 

Den forskningsansats som vi har valt att använda är den deduktiva. Detta för att vi har utgått 

från teoretiska modeller och utifrån de mäter vi en verklig situation i vår uppsats. Den deduk-

tiva ansatsen passar också in då vi har ett formulerat syfte i vår undersökning, samt att den 

teoretiska syntesen har bestämt vilka variabler som ska mätas för att svara på vårt syfte i upp-

satsen. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befint-

liga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser12. Ur den redan befintliga teorin härleds 

hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet.  

 

En annan forskningsansats som man kan välja är de induktiva. Vi har valt att inte använda oss 

av den induktiva ansatsen i vår uppsats. Den induktiva ansatsen utgår från empirin och då vår 

uppsats utgår från teoretiska modeller så kommer den inte att svara på det problem som vi 

undersöker i uppsatsen. En forskare som arbetar induktivt kan säga följa upptäckandets väg13. 

Forskaren kan studera forskningsobjekt, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidi-

gare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori. 

 

                                                 
9 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
10 Patel, R & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
Lund: Studentlitteratur. 
11 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
12 Patel, R & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
Lund: Studentlitteratur. 
13 Patel, R & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
Lund: Studentlitteratur. 
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2.1.3 Angreppssätt 
 

Då vår uppsats bygger delvis på en fallstudie och intervjuer så har vi valt ett kvalitativt 

angreppssätt. Det kvalitativa angreppssättet passar för småskaliga undersökningar. Kvalitativa 

undersökningar är sådana där man samlar in data som inte meningsfullt kan kvantifieras, det 

vill säga uttryckas i sifferform, och analyserar dessa med icke räknade analysmetoder14. De 

data som man kan samla i kan bestå av tolkningar av egna och andras intervjuer, texter och 

dokument från tidigare rapporter och forskning i ämnet15. 

 

De andra angreppssätt är kvantitativt, detta kommer vi inte att använda oss av i vår uppsats. 

Då den kvantitativa är lämpad för storskaliga undersökningar där man använder enkäter för att 

ta reda på information och då vi kommer att göra en fallstudie med intervjuer så kommer inte 

den kvantitativt angreppssättet att vara lämplig för vår uppsats. Kvantitativa undersökningar 

är sådana där det insamlade materialet uttrycks i sifferform och analyseras med någon form av 

matematisk – statistiska beräkningsmetoder16. 

 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
2.2.1 Primärdata 
 
Då vår uppsats bygger på en studie av fyra företag, så samlar vi in primärdata genom inter-

vjuer. Intervjuerna ger oss möjlighet att ställa öppna och utförliga frågor vilket en enkät inte 

klara av. Vi kommer att göra telefonintervjuer med respektive företag, samt för komplette-

rande frågor kommer e-mail att användas. De primärdata som samlas in kommer att användas 

till att besvara syftet med uppsatsen. Primärdata är sådana data som man samlar in själv för 

det aktuella undersökningsändamålet17. 

 
2.2.2 Sekundärdata 
 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av sekundärdata i presentationen av företagen. 

Sekundärdata kommer att bestå av information från företagens hemsidor på Internet samt att 

vi har använt oss av böcker och artiklar i uppsatsen. Sekundärdata är sådana data som redan 

finns insamlad och sammanställda i något annat sammanhang18. 

                                                 
14 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
15 Johannessen, A & Tufte, P-A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB 
16 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
17 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
18 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
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2.2.3 Utformningen av intervjun 
 
Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju då denna metod tillåter större frihet att låta 

den intervjuade att utveckla och tala mer utförligt om det som tas upp i intervjun. Intervjun 

innehöll frågor, där vi sedan ställde olika följdfrågor till respondenten. Detta skapar en dialog 

mellan intervjuaren och dem man ska intervjua, jämfört med en strukturerad intervju där man 

följer ett frågeformulär, där man leder dem man intervjuar genom frågor som man har fast-

ställt i förhand. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 

synpunkter19. Semistrukturerade intervjuer kan ge en bra balans mellan standardisering och 

flexibilitet20. 

 
2.3 Urval 
 

2.3.1 Urvalsmetod 
 

Vi har använt oss av ett icke sannolikhets- och subjektivt urval i vår uppsats. Då vi måste ta 

kontakt med personer som har kunskap om den specifika situationen som vi ska undersöka i 

vår uppsats, så kan vi inte använda oss av ett sannolikhetsurval. Vid subjektivt urval hand-

plockas urvalet för undersökningen21. 

 

2.3.2 Urvals ram 
 

Vi har valt att skriva om relationer mellan småföretag och storföretag. Vi började med att ta 

kontakt med storföretagen i Sverige för att be de om hjälp att förmedlade kontakter till deras 

leverantörer. Därefter tog vi kontakt med de leverantörer som hade blivit förmedlade till oss 

och av dessa var det fyra företag som ville delta i vår uppsats. 

 

2.4 Reliabilitet  
 
I denna uppsats har vi gjort intervjuer med respektive företags representant. Tillförlitligheten i 

uppsatsen anser vi vara bra då vi har intervjuat de personer som sköter relationerna mellan 

leverantör och kund samt att de är insatta i de specifika situationer som råder mellan företagen 

och kan där med svara på de frågor som har ställts. När forskaren fastställer tillförlitligheten i 

                                                 
19 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
20 Johannessen, A & Tufte, P-A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB 
21 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
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de informationer som erhålls vid en intervju, måste han eller hon bedöma i vilken utsträckning 

informanten kan förväntas känna till fakta och ha kunskap om det ämne som diskuteras22.  .  

Då vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer så ger det låg reliabilitet till uppsatsen. 

Låg reliabilitet kan orsakas av variationer i sättet att fråga23. En av aspekterna i reliabilitet i en 

mätning har att göra med mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i 

en intervjusituation24 Reliabilitet är ett mätinstrument som mäter tillförlitligheten på det 

insamlade datan, det har också att göra med att man ska kunna göra om mätningen på en 

enhet vid olika tillfällen och få samma data varje gång25. 

 
2.5 Validitet 
 
Vi valde att göra intervjuer för att få en så sanningsenlig och pålitlig information som svarar 

på den verklighet som vi ska mäta i vår uppsats. Utformningen av intervjufrågorna grundas på 

vår teoretiska referensram och på så viss mäter vi de variabler som ska svara på det som är 

intressant för uppsatsen. Validitet har att göra med att mätmetoden verkligen mäter de egen-

skaper som man avser att mäta26. Vi skrev även ner svaren på intervjufrågorna och skickade 

svaren till respektive representant för granskning och godkännande, detta för att höja validi-

teten på information som har samlats in för uppsatsen. Om det är möjligt bör forskaren låta 

den intervjuade ta del av utskriften för att kontrollera dess riktighet27. 

 

Vi har intervjuat fyra företag och haft ett avvägande gällande två av företag som vill vara 

anonyma samt två som inte har någon invändning till att vara anonyma i uppsatsen. Med 

tanke på att uppsatsen innehåller information om hur företagen ser på relationerna till sina 

kunder, vill de två intervjuade personerna inte bli igenkända med företagets namn eller sina 

riktiga namn. Trots validitetens påverkan har vi blivit tvungna att ta hänsyn till detta och där-

med varit tvungna att ha alla företagen anonyma i uppsatsen. Detta kommer även att påverka 

trovärdigheten i vår uppsats på ett negativt sätt, då vi inte kan redovisa de företagen som har 

deltagit i vår uppsats. 

 

                                                 
22 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
23 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
24 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
25 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
26 Lekvall, P & Wahlbin, C. (2001), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM Publishing 
27 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
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2.6 Kritisk granskning av metoden 
 

Den kvalitativa metoden kan kritiseras för att forskaren uppfattas som det centrala mätinstru-

mentet och att forskarens ego har en viktig påverkan på karaktären i de data som samlas in 

och på tolkningen av dessa data 28. Dessutom är intervjusituationen en kommunikationspro-

cess, där de deltagande personerna påverkar varandra. Detta är något som är oundvikligt och 

man kan minska det genom att vara medveten om ens egen påverkan under intervjun och 

tolkningen av materialet. 

 

                                                 
28 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund: 
Studentlitteratur. 
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3. Teori 
 
Denna teoridel är avsedd till att se över uppsatsens problem det vill säga vilka faktorer påver-

kar småföretagens överlevnad för att fortsätta vara leverantörer till storföretagen i samband av 

införandet av EDI för e-fakturering. Vi inleder denna teoridel med en teorislinga, där vi 

kopplar fenomen i problemdiskussionen till de teorier vi anser vara relevanta för vårt pro-

blem. Därefter kommer vi kort att beskriva vad EDI är för att läsaren ska få en närmare förstå-

else vad detta system går ut på. Vidare kommer vi att introducera det teoretiska resonemanget 

och av den kommer vi att få en redogörelse av den teoretiska syntesen. Avslutningsvis kom-

mer vi i detta kapitel att tillämpa den teoretiska referensramen, som är kopplad till vårt syfte. 

 
3.1 Teorislinga 
 

Som framgick i bakgrunden var samarbete en viktig del för företagens överlevnad under för-

sta och andra världskriget, så små- och storföretagen i Sverige var tvungna att bilda nätverk 

och dessa nätverk bildades genom att man skapade väldigt nära relationer och att man samar-

betade. Genom att tillämpa nätverkteorin, kan man visa hur viktigt det är med att bygga upp 

relationer och samarbete mellan företagen. 

 

Allteftersom storföretagen vill införa EDI, så vill de även jobba med enkelriktat informations-

utbyte så som Porters värdekedja. Där aktörerna i kedjan bara kommunicerar med de aktörer 

som finns närmast före respektive efter de i själva kedjan. Man tillför endast värde på pro-

dukten, allt annat anses som oviktigt. 

 

Konkurrensen blir allt hårdare och storföretagens krav blir allt krävande, för att småföretagen 

ska överleva på den konkurrenskraftiga marknaden måste de förse med olika värdeskapande 

aktiviteter för slutkunden. Ett sätt är att tillämpa Normans värdestjärna, för att uppfylla 

dessa värdeskapande aktiviteter. Här tillför man inte bara värde i produkten, utan man skapar 

även värde i produktionen med hjälp av aktörer som samspelar med varandra. 

 

Nu mera handlar relationerna mellan företagen att leverantörerna (småföretagen) måste 

skapa mervärde i sin produktion för att behålla sina befintliga kunder. Detta kan göras genom 

att skapa långsiktiga relationer mellan företagen. Alltså måste leverantören kunna erbjuda 

kunden mer, utöver priset. För att det kostar fem gånger mer att involvera en ny kund än en 

befintlig kund.  
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Samtidigt som det är viktigt med att skapa relationer mellan företagen är det även viktigt att 

kunna kommunicera i företagen. Kommunikationsteorin, är relevant för vårt problem efter-

som man har dubbelriktat informationsutbyte istället för enkelriktat.   

Här kan leverantören veta vilka krav och önskemål som kunden eftersträvar och därmed leve-

rera efter dess önskemål.  

 

3.2 Vad är EDI? 
 
EDI står för Electronic Data Interchange och innebär att affärssystem, t.ex. order-, lager-, 

fakturerings- och ekonomisystem, kan utbyta information direkt med ingen eller begränsad 

mänsklig inblandning29. Informationen överförs mellan två datorsystem på ett fördefinierat 

och standardiserat format och på ett sådant sätt att det mottagande systemet kan tolka och be-

arbeta information. 

 
Figur 3.2. Jämförelse av fakturagång med och utan EDI30. 
 
För att det system som skapar och sänder informationen skall kunna kommunicera med det 

system som kan tolka och bearbeta information måste båda systemen använda samma stan-

dard.  

 
Anledningen till att man inför EDI är för att den ska förbättra de flöden av information som 

behövs för att på ett effektivt sätt styra hela leveranskedjan från producent till kund och där-

igenom förenkla handeln mellan företagen. (Figur 3.2). 

 

Det finns en överenskommen standard för att skicka ett EDI meddelande, där Edifact är den 

vanligaste, men XML har fått en större betydelse31. Edifact och XML är två olika program-

                                                 
29 Fredholm, P. (2002), Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur. 
30 Fredholm, P. (2000), Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur. 
31 Fredholm, P. (2002), Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur. 
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språk som gör att olika datasystem kan förstå varandra oavsett om de befinner sig i olika dator 

miljöer. 

 

Det finns ingen korrekt definition av EDI, men enligt Fredholm måste följande kriterier vara 

uppfyllda för att man ska kunna kalla det för EDI: 

 

• Direkt kommunikation mellan informationssystem, internt eller externt, via 

telekommunikationer eller lokala nätverk. Alltså utan manuella arbetsinslag och inte 

via diskett eller band. 

• Standardiserat format, t.ex. Edifact. Alltså inte ett egendefinierat filformat. 

• Strukturerad information, man har tidigare använt blanketter till och alltså inte 

personliga meddelande och annan ostrukturerad information. 

• Processbart hos mottagaren. Det behövs inga manuella registreringar eller mellansteg 

för att få in data i det mottagande administrativa systemet, utan data ska kunna länkas 

direkt in och omedelbart bearbetas. 

• Oberoende av hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, typ av informationssystem, 

tid och kommunikationsmetod hos de olika parterna. 

• Tillförlitligt, att användning av EDI innebär att system utbyter data automatiskt utan 

mänskliga kontroller vilket gör att eventuella fel kan orsaka stora skador. Aspekter 

som inbyggda kontroller i systemen och säkerhet i överföringen blir därför mycket 

viktiga. 

• Baserat på avtal, det vill säga mellan företag och andra organisationer som har 

formaliserat sitt samarbete i ett avtal. 

 
3.3 Teori resonemanget 
 
3.3.1 Nätverk 
 
Ett nätverk består av sammankopplade förbindelser mellan företag, leverantörer och kunder32. 

Man tar utgångspunkt från ett företag som tillverkar en viss typ av produkt, för sin tillverk-

ning köper företaget vissa komponenter, varav en är synnerligen viktig för företagets produkt. 

Företaget köper också material och en rad förnödenhetsprodukter samt utrustning. Figur 3.3.1 

visar en skiss av de relevanta aktörerna i det aktuella nätverket, men nätverk kan också vara 

                                                 
32 Gadde, L-E & Håkansson, H. (1998), Professionellt inköp, Lund: Studentlitteratur. 
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uppbyggda på olika sätt beroende på företagets olika strukturer i relationerna och förbindel-

sens komplexitet till leverantören.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3.1 Ett exempel på leverantörsnätverk33.  
 

Att bygga upp nätverk har att göra med kvalitetsaspekter på företagets produkter eftersom 

både materialval och tillverkningssätt hos leverantörens leverantör kan påverka kvaliteten och 

funktionen för företagets produkter34.  

 

3.3.2 Värdekedja 
 

Med värdekedja avses att alla de aktiviteter i ett företag som adderar värden till produkter och 

tjänster som ett företag säljer till slutkonsumenten35. Enligt Mattson kan aktiviteterna delas in i 

två kategorier, primära och stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna omfattar anskaff-

ning, värdeförädling genom tillverkning eller service, leverans, försäljning och leveransser-

vice, det vill säga det operativa flödet i ett företag. Den stödjande aktiviteten omfattar alla 

indirekta värdeadderande aktiviteter som behövs för att säkerställa det operativa värdeföräd-

lande flödet, det omfattar aktiviteter som har att göra med produktutveckling och resursadmi-

nistration. 

                                                 
33 Gadde, L-E & Håkansson, H. (1998), Professionellt inköp (Sid 111), Lund: Studentlitteratur.  
34 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
35 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
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I sin bok Competitive Advantage (1985) har Porter beskrivit relationerna mellan aktörer i en 

värdekedja som linjära och sekventiella36. Enligt den värdekedjemodell så beskriver det hur 

värdeskapande är utformat som en linjär sekvens, där aktörer ”ökar” värdet på det de tar emot 

uppifrån och sänder det vidare neråt till nästa aktör som i sin tur ”ökar” dess värde och skickar 

det till nästa aktör i kedjan, till dess att produkten säljs till slutkonsumenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3.2 Ett värdesystem37. (Porter, M (1985) Competitive advantage – Creating and sus-

taining superior performance). 
 

I värdekedjan ingår kedjor av företag som Porter har kallats för värdesystem (value systems) 

38. På leverantörssidans finns det företag som skapar uppströmsvärden och på distributionssi-

dan finns det företag som skapar kanalvärden. 

 
3.3.3 Värdestjärna 
 

Värdestjärnemodellen bygger på följande utgångspunkter39:  

• Det är omöjligt att dra skarpa gränser mellan produkter och tjänster, beroende på att alla 

produkter för med sig kringtjänster som är väsentliga för deras värde. Man bör därför inte 

tänka i termer som produkter och tjänster, utan i erbjudanden som innebär en kombination av 

bägge.  

• Relationerna mellan leverantör och kund fungerar i ökande utsträckning som en interak-

tion där leverantören hjälper kunden att skapa värde. Kunden ska i sin tur inte ses som en 

passiv konsument av erbjudanden, utan som en aktiv deltagare i den värdeskapandeproces-

sen, utan kundens medverkande har erbjudandet inget värde.  

                                                 
36 Normann, R & Ramirez, R. (1994) Den nya affärs logiken, Malmö: Liber Hermods AB 
37 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor (sid 66), Lund: Studentlitteratur. 
38 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
39 Normann, R & Ramirez, R. (1994) Den nya affärs logiken, Malmö: Liber Hermods AB 
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• Relationerna leverantör och kund ska inte ses som en envägstransaktion, utan som ett 

ömsesidigt samspel där parterna hjälper varandra. 

 

Erbjudande av varor och/eller tjänster är ett resultat av en komplex uppsättning av aktiviteter, 

där olika aktörer samarbetar på olika platser och olika tider för att producera erbjudanden för 

och tillsammans med kunden40. Den ökande mängden av och variationen alternativ som finns 

inbyggda i erbjudanden, medför att relationerna mellan företag förändras. Kontakterna mellan 

företag omdefinieras ständigt allteftersom de rörliga tillgångarna gör det möjligt att omfördela 

aktiviteter mellan olika företag enligt Normann och Ramirez. Då det värdeskapande systemet 

involverar mer än en aktör blir det nödvändigt med arbetsfördelning, där aktörerna hjälper 

varandra, att utföra sina respektive uppgifter. När det värdeskapande systemet genom teknisk 

och social utveckling befrias från sina tidigare begränsningar, liksom från de restrektioner 

som det sekventiella kedjeperspektivet förutsätter, så får man många fler möjligheter att för-

dela aktiviteterna mellan de olika aktörerna inom värdestjärnan. Normann och Ramirez menar 

att detta medför att givna eller etablerade aktivitetsstrukturer luckras upp och blir mer flex-

ibla. De olika aktörerna hjälper inte bara varandra att utföra sina respektive uppgifter. I sam-

producerade relationer kan också själva strukturen på uppgifterna samproduceras, så att akti-

viteterna omfördelas på andra aktörer enligt författarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3.3 En förenklad värdestjärna41.  
 

Samarbete mellan företag är inte längre så enkelt, linjärt och sekventiellt som värdekedjan 

beskriver42. Normann och Ramirez menar relationerna mellan två aktörer är vanligen långt 

                                                 
40 Normann, R & Ramirez, R. (1994) Den nya affärs logiken, Malmö: Liber Hermods AB 
41 Egen bild av en värdestjärna 
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mera komplexa än vad som är möjligt att beskriva med hjälp av en linjär värdekedja. I stället 

för att i tur och ordning öka produktens värde, skapar de aktörer som deltar i produktionen av 

erbjudandet värde genom olika former av samproducerande relationer. 

 

Enligt den traditionella värdekedjan levererar företag A en vara med ett visst värde till företag 

B som i sin tur ökar värdet och vidarebefordrar den till företag C som också ökat värdet på 

varan innan han erbjuder den slutligen till slutkonsumenten43. Värdekedjeteorin täcker inte in 

de affärsmöjligheter som öppnar sig i ett samproduktionsperspektiv enligt Normann och Ra-

mirez. En skicklig företagare förser inte bara producenten med pengar, utan också med många 

andra strategiskt betydelsefulla former av värde. Det kan röra sig om information om den lo-

kala konkurrenssituationen, vilka produkter kunden köper och vilket sätt kunden använder 

produkterna etc. Dessa upplysningar kommer att sedan ligga som grund för utformningen av 

produkter, paketerbjudanden om servicestöd och många andra aktiviteter som resulterar i en 

win-win relation mellan samtliga aktörer. Företag C hjälper med andra ord företag A och fö-

retag B att skapa bättre produkter och kringaktiviteter, något som i sin tur bör ökar företag C 

egen lönsamhet. Var och en av aktörerna skapar produkter som utgör inputs för de övriga, inte 

bara för den som befinner sig nedströms om dem själva. Denna input gör det möjligt för varje 

aktör att öka sin effektivitet. I värdekedjan har aktörerna bara kontakt med de aktörer som 

befinner sig närmast före respektive efter dem i kedjan, medan i samproduktionsperspektivet 

finns det förbindelser åt alla håll. Producenten har inte bara kontakt med företag B utan också 

med företag C. 

 

Synen på kunderbjudande där aktörer går samman för att samproducera värden kan beskrivas 

som värdestjärna44. Enligt värdestjärneperspektivet samproduceras värden av aktörer som 

samarbetar med varandra. Detta möjliggör olika sätt att definiera företagens relationer och 

omfördela olika aktiviteter. Om man studerar en enda relation i ett system för samproduktion 

innebär detta att kunden inte bara är en passiv beställare, köpare eller användare, utan med-

verkar på många olika sätt aktivt i konsumtionen, så som i leveransen. Enligt Normann och 

Ramirez är ett effektivt erbjudande utformas så att samtliga deltagare utför de uppgifter som 

är rätt för dem, vilket generera värdeskapande för båda eller för alla parter i värdestjärnan. 

 

                                                                                                                                                         
42 Normann, R & Ramirez, R. (1994) Den nya affärs logiken, Malmö: Liber Hermods AB 
43 Normann, R & Ramirez, R. (1994) Den nya affärs logiken, Malmö: Liber Hermods AB 
44 Normann, R & Ramirez, R. (1994) Den nya affärs logiken, Malmö: Liber Hermods AB 



Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI 
 

 24

3.3.4. Relationsmarknadsföring 
 

Relationer förutsätter att det finns två parter som står i kontakt med varandra45. Nätverk upp-

står när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. Informationsteknologin hjäl-

per till att knyta samman företag i nätverk av både kunder och leverantörer enligt Gummes-

son.  

 

I en nätverksansats görs det en åtskillnad mellan tre typer av bindningar som tillsammans 

skapar en business-to-business relation46. För det första omfattar relationer aktiviteter av tek-

nisk, administrativ och marknadsmässig art. För de andra utbyter och delar man resurser av 

både materiella art, såsom maskiner, och immateriell art såsom kunskap. För det tredje utövar 

de människor som interagerar ett inflytande på varandra och bildar sig uppfattningar om var-

andra. Mattson menar att man har identifierat åtta olika typer av bindningar i relationer, tek-

niska, kunskapsmässiga, sociala, juridiska, ekonomiska, marknadsmässiga, informationstek-

nologiska och tidsmässiga47. Med den tekniska bindningen avses bindningar som är av teknisk 

natur, det kan vara kunden och leverantören som har anpassat sin produktionsutrustning eller 

produktionsmetoder till varandra. Medan den kunskapsmässiga bindningen uppstår genom att 

kund och leverantör bygger upp kunskap om varandras verksamhet och problem. Kunskaps-

uppbygganden kan ses som en investering som representerar ett värde eftersom den möjliggör 

en smidigare anpassning till varandra och kan innebära möjligheter till ömsesidigt stöd med 

problemlösningar om svårigheter uppstår. Den sociala kontakten mellan kund- och leveran-

törsföretag sker genom individer som över tiden resulterar i personliga relationer. Man lär sig 

vem man skall kontakta för att få ett problem löst eller en rutinändring till stånd. Uppbyggna-

den av dessa kontakter kan uppfattas som investeringar som medför att samarbetet kan gå 

lättare och bli smidigare. De personliga kontaktnäten innebär också uppbyggnad av förtroen-

det parterna emellan. Avtal och andra överenskommelser representerar också bindningar 

mellan kunder och leverantörer. Sådana juridiska former av överenskommelser har ju dess-

utom till syfte att säkerställa långsiktighet och kan därför mer eller mindre per definition säga 

utgöra bindningar mellan parterna. Ekonomiska bindningarna kan utgöras av ägarinflytande 

eller hjälp med finansiering. Det kan också vara frågan om genomförandet av gemensamma 

investeringar. Även marknadsmässiga bindningar förekommer mellan företag. Sådana bind-

ningar kan vara förknippade med den image och status som det innebär att var leverantör till 

                                                 
45 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
46 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
47 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
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något varumärke eller välkänt företag som bidra till goodwill för leverantören. Informations-

teknologiska bindningar kan uppstå genom att kund och leverantör måste investera i en ge-

mensam utrustning för informationsutbyte eller kommunikationsstandard. Det kan vara frågan 

systemutrustning som möjliggör kommunikation mellan företagens administrativa system 

eller att både kund och leverantör väljer samma CAD system för att elektroniskt kunna ut-

växla konstruktionsritningar. Den tidsmässiga bindningen representerar i huvudsak bidningar 

i operativt avseende, där man tidsmässigt samordnar aktiviteter i försörjningskedjan och att 

leverera enligt förutbestämda tidpunkter. 

 

Det har påpekats att betoningen på samarbete är relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag 

till marknadsföringen. Samarbete kan vara bundet till en viss affär eller vara kontinuerlig48. 

Graden av samarbetet kan ställas mot graden av konkurrens. En situation med ringa konkur-

rens och ringa samarbete mellan två företag kan vara en god utgångspunkt för utökat samar-

bete. En hög grad av samarbete och låg grad av konkurrens ger förutsättningar för ett långsik-

tigt och harmoniskt förhållande. Relationen kan också leva i en miljö av både omfattande 

samarbete och hög konkurrens. Om samarbetet blir obetydligt och konkurrensen tar över kan 

det vara naturligt att avveckla relationen eller att medvetet arbeta för att förstärka den. 

 

Om en relation är viktig och man är beroende av den, måste man engagera sig på allvar och se 

till att den fungerar49. Ibland är beroendet i relationen omfattande, vid en försenad leverans så 

stannar kanske produktionen i en fabrik, detta gäller speciellt vid just-in-time leveranser som 

fungera som en bestämd del av produktionsprocessen. I tjänstemarknadsföring har man tre 

nivåer av beroende och engagemang i relationen. I den första nivån så lockar man kunden 

först och främst med priset. Denna effekt avtar i styrka om konkurrenterna sänker priset, den 

första nivån är den som är lättast att imitera. Medan i den andra nivån har man fördjupat rela-

tionen och det finns ingen finansiell relation i form av priset, utan det finns också en kommu-

nikation med kunden. Den tredje nivån adderar man en strukturell relation, där man knyter 

samman resurserna i ett leverantörssystem eller på ett annat sätt för att skapa värde. Detta kan 

vara att man kopplar ett informationssystem som online samordnar produktionen av produkter 

med försäljning i en butik. 

 

                                                 
48 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
49 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
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Styrkan i ett nära samarbete mellan leverantör och kund anges ofta var förtroende, att man 

kan lita på varandra50. Ett företag kan ha en relation till en industri baserad på ömsesidigt 

förtroende vilket förenklar affärsprocessen mellan företagen. Förtroendets betydelse för af-

färslivet varierar starkt mellan olika kulturer och länder. Då gäller det för företaget att man 

finns i det landet som man tänker göra affärer i. Mellan olika länder och etniska samt religiösa 

grupper finns kulturella skillnader som trots närhet kan innebära en stor distans mellan leve-

rantörer och kund. Då kan nivån av närhet skapa trygghet i relationen. Vissa relationer blir 

mycket personliga, särskilt om man träffas ofta och till och med umgås privat. Gummesson 

menar att informella relationer är nödvändiga komplement till formella överkommelser, då 

vissa problem som uppstår kan lösas informellt då parterna har förtroende till varandra. En del 

formella aspekter måste emellertid ändå beaktas, det kan vara hur stor öppenhet man är skyl-

dig att visa gentemot sin partner i en allians. Då relationer endast delvis är reglerade i kon-

trakt, så är mycket av relationen tyst förståelse mellan parterna.  

 

Ända sedan 1970-talet har utbyte av värde, fysiska produkter mot pengar, ansetts vara kärnan 

i marknadsföring. I litteraturen har detta slags marknadsföring oftast betecknats som transak-

tionsmarknadsföring51. I transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort affärer 

med en kund ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, inte ens om man gjort många 

affärer52. Mattson menar att perspektivet är oftast kort och avser en affär i taget53. Fokus för 

den köpande parten är lägsta möjliga pris snarare än lägsta totalkostnad och hög leveransför-

måga och för att nå detta utnyttjar man sig av flera parallellt använda leverantörer för samma 

artikel. Kontakten mellan kund och leverantör är lågfrekventa och oftast begränsade till före-

tagens säljare och köpare. De traditionella kund- och leverantörsrelationen kan karakteriseras 

enligt följande: 

• Kund och leverantör står i ett konkurrensförhållande till varandra. 

• Det är frågan om ett win-lose spel för båda parter. 

• Respektive part försöker att reducera motpartens styrkeposition. 

Mattson menar att det man konkurrerar om är den vinstmarginal som finns i försörjningsked-

jan, det vill säga det överskott som uppstår vid försäljningen på slutkundsmarknaden när alla 

kostnader är täckta för de aktörer som ingår i den värdeskapandeprocessen. Med ett sådant 

förhållningssätt präglas parternas beteende av att försöka undvika beroendeförhållande och att 

                                                 
50 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
51 Grönroos, C. (2002), Service management och marknadsföring – en CRM ansats, Malmö: Liber Ekonomi 
52 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
53 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
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reducera makten hos sina motparter. För kunden innebär det att det är önskvärt med många 

leverantörer och att kostnaderna för att avveckla en leverantörsrelation bör vara låg. Det inne-

bär också att integrationen bakåt i kedjan representerar ett hot eftersom det skapar bindningar 

med ett försämrat förhandlingsutrymme som följd. Ur ett kundperspektiv är det också önsk-

värt att undvika långa avtal. Det levererande företaget försöker undvika att få en dominerande 

kund som det blir beroende av och de försöker också åstadkomma uppgörelser med sina kun-

der så att avvecklingskostnaden blir så höga som möjligt för kunden. 

 

Det har framhållits att långsiktighet i relationerna är en grundpelare i relationsmarknadsfö-

ring, detta i motsatts till transaktionsmarknadsföringens enstaka affärer och ombytlighet54. En 

lång relation blir effektivare för alla parter och företagen lär sig att hantera relationen och ut-

nyttja den intensivare och effektivare enligt Gummesson. Fokus för den köpande parten är 

enligt detta förhållningssätt att utveckla nära och intima relationer med en begränsad mängd 

företag och att vid affärsuppgörelsen uppnå rimliga och för båda parter acceptabla priser55. 

Kontakterna mellan kund och leverantör är frekventare än i en traditionell kund- och leveran-

törsrelation och omfattar även andra personer än de inblandade företagens köpare och säljare. 

Mattson menar att detta förhållningssätt baseras på partnerskap och kan karakteriseras enligt 

följande: 

• Kund och leverantör har ett partnerskapsrelation 

• Det är frågan om ett win-win spel för båda parter. 

• Parterna försöker tillsammans öka försörjningskedjans samlade konkurrenskraft och med 

detta åstadkomma ökade vinstmarginaler för båda. 

Mattson menar att med ett sådant förhållningssätt präglas parternas beteende av att åstad-

komma samarbete och snarast skapa ökade beroendeförhållanden. För kunden innebär detta 

att det är önskvärt med få leverantörer så att ett samarbete kan etableras och det är för båda 

parter önskvärt med långa avtal. Den risk som företagen tar genom att vara involverad i en 

kund- och leverantörsrelation är det starka beroendet av sin samarbetspartners kunskap. Matt-

son menar att om fel partner valts riskerar företagen själva sin existens då samarbetet på grund 

av starka bindningar blir svårt och tidskrävande att bryta upp och ersätta. Graden av risk vari-

erar med typ av samarbete, den är betydligt större om samarbetet innefattar markandsföring 

och produktutveckling eller om man anpassar sina tillverkningsteknologier och materialval till 

varandra. 

                                                 
54 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
55 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
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En långsiktighet i relationer skapar beroendeförhållanden och kan vara positiva men också 

negativt56. De kan innebära låsningar och försvåra förnyande insatser inför framtida händelser, 

det kan vara i fall där den part som man har byggt upp relationen med inte längre motsvara 

rimliga krav och förväntningar på ett framgångsrikt samarbete. Mattson menar att i följande 

tre situationer kan starka beroendeförhållanden skapa svårigheter: 

• När en part vill avveckla relationen medan den andra parten vill förlänga det. 

• När båda inblandade parter vill avveckla relationen men det inte är möjligt eller mycket 

kostnads- eller tidskrävande på grund av starka beroendeförhållanden i relationen.  

• När båda inblandade parter vill avveckla relationen men externa faktorer omöjliggör det. 

 

Ett vanligt klagomål i ett äktenskap är bristen på romantik och förnyelse, efter en tid blir rela-

tionen en vardagsrutin57. Även om det låter avslaget kan rutiniserade relation vara en förutsätt-

ning för effektivitet i både kommersiellt och äktenskapliga sammanhang. I industriell mark-

nadsföring etablerades fasta order- och leveransrutiner. Men kunderna tröttnar på en leveran-

tör som i fel sammanhang behandlar dem rutinmässigt. Det gäller att finna en balans mellan 

kostnadseffektiva rutiner och standardiserad kundbehandling å ena sidan och vidmakthållande 

och utvecklande av en levande relation å den andra sidan. 

 

Innehållet i en affärsrelation gäller i första hand ekonomiskt utbyte, där den ena parten levere-

rar en vara eller tjänst och den andra betalar ett pris, det vill säga strömmar av varor går i ena 

riktning och pengar går i den andra riktningen58. Innehållet kan utgöras av överföring av kun-

skap och information, vilket ofta är ett skäl till att allianser bildas mellan företag eller att fö-

retag blir medlemmar av nätverk.  

 

Det är sällsynt att makt i en relation är helt symmetrisk, det vill säga att de inblandade företa-

gen har lika stor makt59. Medan en osymmetrisk relation innebär att ena företaget har överta-

get. Det kan ändå vara harmoniskt om det inte finns något bättre alternativ för den svagare 

parten. Makten kan också växla, ett företag kan i en överhettad marknad stå utan komponenter 

för sin produktion och leverantören har övertaget, men när marknaden är svag kan kunden 

pressa priserna. Att utnyttja sitt maktövertag i alltför hög grad kan vara hämmande för lång-

                                                 
56 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
57 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
58 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
59 Gummesson, E. (1998), Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, Malmö: Liber Ekonomi 
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siktigheten. För att relationen skall bestå krävs en viss välvilja från båda parter enligt Gum-

messon.  

Oavsett om kund- och leverantörsrelationen är av traditionell typ eller partnerskapstyp påver-

kas det av inblandade parters maktförhållande i förhållande till varandra60. I relationer av 

traditionell typ kan det ta sig uttryck i att prissättning och leveransvillkor i stor utsträckning 

påverkas eller till och med avgörs av den starkare parten. I relationer av partnerskapstyp rör 

det sig snarare om att avtalets innehåll och tidsutsträckning tenderar att vara mer i den star-

kare partens intressen enligt Mattson. I den maktbalans som råder mellan kunder och leve-

rantörer har leverantören en styrkeposition om leverantörsmarknaden är dominerad av ett fåtal 

företag och därmed kunden inte har många alternativ att välja mellan. Likaså stärks leverantö-

rens position om den produkt han levererar är unik och till vilket det inte finns några lämpliga 

substitut. Leverantörens relativa styrka är också större om den bransch som kunden tillhör är 

av begränsat intresse för den bransch som leverantören tillhör samt om leverantörens produkt 

funktionellt eller kvalitetsmässigt utgör en väsentlig del i kundens produkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3.4 Faktorer som påverkar maktbalansen mellan kund- och leverantörsföretag61. 
 
Kundföretagets maktposition blir större om det representerar en väsentlig del av leverantörs-

företagets omsättning. Likaså om de inköpta produkterna är priskänslig eller att kundföretaget 

tillhör en bransch med låg vinstmarginal. Kundföretagets styrka ökar också om leverantörens 

produkter är standardiserade och av commodity typ samt om det finns många alternativa leve-

rantörer att tillgå och om omställningskostnaderna vid byte är låga. Med omställningskostna-

der avses i det här sammanhanget de kostnader som är förknippade med de förändringar som 

krävs för att övergå från att beställa och få leverans från en leverantör till en annan. 

                                                 
60 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
61 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor (sid 110), Lund: Studentlitteratur. 
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3.3.5. Kommunikation 
 
Informationsutbyte innebär att överföra information från en part till en annan, i det här fallet 

från ett kundföretag till ett leverantörsföretag i en värdekedja eller nätverk62. Detta kan åstad-

kommas med olika kommunikationsmetoder och på olika sätt som är mer eller mindre effek-

tiva beroende på de behov och förhållanden som råder i en viss situation. Mattson menar att 

de olika metoderna kännetecknas bland annat av att de är mer eller mindre lämpliga för spon-

tant informationsutbyte jämfört med rutinmässigt informationsutbyte och att de är mer eller 

mindre lämpade för ostrukturerat informationsutbyte jämfört med välstrukturerade och förde-

finierat informationsutbyte. De är också mer eller mindre lämpliga för stora och högfrekventa 

informationsmängder jämfört med små och lågfrekventa. En skillnad mellan de olika kom-

munikationsmetoderna är också i vilken utsträckning de tillåter informationsbehandling on-

line kontra off-line. Informationsbehandling on-line innebär att den sändande parten är i direkt 

kontakt med mottagande parten under hela informationsbehandlingen, vare sig det är fråga om 

individer eller datorsystem. Off-line innebär att sändare och mottagare inte är i direkt kontakt 

med varandra under hela informationsbehandlingen.  

 

En första utgångspunkt är då att det totala informationsutbytet är så omfattande att det inte 

kan skötas enbart via personliga kontakter eftersom detta skulle bli alltför resurskrävande63. 

En annan utgångspunkt är att de olika komponenterna i informationsutbytet inte ställer samma 

krav på personlig kontakt mellan kund och leverantör. Dessa delar av informationsutbytet är 

därför möjliga att standardisera enligt Gadde. Det finns vissa delar av informationsutbytet 

som är omöjliga eller direkt olämpliga att standardisera, det gäller i första hand sådana åtgär-

der som är kopplade till kommunikationens påverkande roll. Gadde menar att om ett företag 

vill påverka sina leverantörer till anpassningar av olika slag så krävs det uppenbarligen att 

dessa hanteras genom personliga kontakter mellan företagen. Gadde menar att även den kun-

skapsbyggande rollen måste huvudsakligen hanteras via personliga kontakter, då det är svårt 

att tänka sig att ny kunskap skulle kunna växa fram via opersonlig och standardiserad kontakt-

former.  

Man kan urskilja tre viktiga roller i kommunikationen i ett nätverk37. 

• Kommunikationens koordinerande roll har att göra med att knyta samman de olika 

aktiviteterna i ett nätverk.  

                                                 
62 Mattson, S-A. (2002), Logistik i försörjningskedjor, Lund: Studentlitteratur. 
63 Gadde, L-E & Håkansson, H. (1998), Professionellt inköp, Lund: Studentlitteratur. 
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• Den andra viktiga funktionen för kommunikation är den kunskapsbyggande rollen. En 

förutsättning för effektiv resursutnyttjande är kunskap om olika resursers enskilda egen-

skaper och olika sätt att kombinera dessa resurser på. Nätverk kännetecknas av att vissa 

av de resurser som skall samverka återfinns hos olika aktörer. 

• Kommunikationen tredje rollen är den påverkande. Ett företag har i olika sammanhang 

behov av att påverka andra aktörer till förändringar av olika slag.  

 

Wilbur Schramm (1995) utvecklade en linjär modell för kommunikation och elementen som 

bygger upp denna modell är64: 

• Informationskälla där individer eller organisationer har ett behov av att sända informa-

tion. 

• Kodning av informationen till en symbolisk stil som lätt kan föras över. Man väljer vilket 

språk, bilder eller symboler som informationen ska förmedlas genom kodning. Detta gör 

man för att skapa en information som mottagaren ska kunna förstå korrekt. 

• Informationen överförs genom olika media. Detta kan göras muntligt eller skriftligt, käl-

lan ska var säker på att det som ska förmedlas i informationen är vad han vill att mottaga-

ren ska avkoda.  

• Avkodning är en process att förvandla och tolka information till tankar oss mottagaren. 

Desto mer mottagaren förstår källan och ju större erfarenhet han eller hon har av att av-

koda, desto större är det att de är framgångsrika i att avkoda informationen korrekt.  

• Mottagare det vill säga individen eller organisationen som tar emot informationen. 

• Feedback där mottagaren kommunicera tillbaka till sändaren. Detta är viktigt då man inte 

bara ska ha kännedom om att informationen har blivit mottaget utan också att mottagaren 

har uppfattat informationen på ett korrekt sätt, så att det inte uppstår oklarheter mellan be-

rörda parter. 

• Störande faktorer som brus förvränger kommunikationsprocessen vilket gör det svårt för 

mottagaren att tolka informationen som källan avser. 

                                                 
64 Fill, C. (2002), Marketing communications Contexts, strategies and applications, Essex: Pearson Education Limited 
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Figur 3.3.5. Linjär modell av kommunikation. (Baserat på Schramm (1955) och Shannon 
& Weaver (1962)65. 
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3.4 Teoretisk Syntes 
 
I teoridelen har vi tagit upp argumentation för vilka faktorer som påverkar vårt problem. Här 

kommer vi att göra en sammankoppling av teorierna och kopplar ihop de till en egen modell. 

Där modellen visar hur teorierna kan kopplas ihop av företagen för att kunna dra en slutsats 

om vad som kan hjälpa företagen att överleva på den konkurrenskraftiga marknaden. 

 

Porters värdekedja är en beskrivning av hur ett företag genom interna aktiviteter kan erbjuda 

kunden ett mervärde till ett lägre pris. Porter beskriver relationer mellan aktörer linjära och 

sekventiella, där aktörerna ökar värdet på det som tas emot uppifrån och skickar det vidare 

neråt till nästa aktör som i sin tur ökar dess värde och skickar det till nästa aktör i kedjan, tills 

produkten säljs till slutkonsumenten. Eftersom denna teori leder till konkurrensfördelar är den 

lämplig för just vårt problem. Där de stödjande aktiviteterna är ett sätt för företaget att fungera 

på ett tillfredställande sätt, samt en nödvändig utveckling för företagets framtid.  

 

Ett sätt att uppfylla kundens behov beskrivs i teoridelen i Normans värdestjärna, här samspe-

lar flera aktörer för att skapa ett erbjudande för kunden. Denna teori ökar möjligheten för fö-

retagen att integrera sig med kunden i den värdeskapande processen, här kan även företagen 

möta kundens värdeskapande process genom ett värdepaket av produkter och tjänster. Ett fö-

retags produktion måste ha ett värde för kunden för att kunna motivera sin existens och sä-

kerställa sin överlevnad. 

 

Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

fokus. Man förutsätter att det finns relationer mellan två parter som står i kontakt med var-

andra. Ett nätverk uppkommer när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivna. I 

teoridelen påpekar Gummesson att samarbete är ett viktigt bidrag i marknadsföringen, där 

man skapar långsiktiga relationer samt minskar konkurrensen. Gummesson menar också att 

styrkan i ett nära samarbete mellan leverantör och kund anges ofta var förtroende, att kunna 

lita på varandra. Medan i transaktionsmarknadsföringen, enligt Mattson är relationerna oftast 

kortsiktiga och avser en affär i taget.  

 

Informationsutbyte mellan kundföretag och leverantörsföretag i en värdekedja eller nätverk är 

ett sätt för företagen att kommunicera med varandra. Gadde beskriver detta informationsut-

byte som ett viktigt hjälpmedel för företagen, det är ett sätt för företagen att genom personlig 
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kontakt påverka sina leverantörer att anpassa sig. Kommunikationen hanteras även genom 

personliga kontakter, där man skapar nära relationer och utbyter kunskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Egen modell över hopkoppling av teorier i en värdekedja och värdestjärna. 
 
Den modell i figur 3.4 beskriver en värdekedja där informationsutbyte och relationsmarknads-

föringen finns mellan aktör och värde processen är sekventiell, modellen beskriver också en 

Leveran-
törens 
värde-
system 

Företagets 
värde-
system 

Marknads
kanalens 
värde-
system 

Köparens 
värde-
system 

Företag 
A 

Företag 
B 

Kund 

Företag 
D 

Företag 
C 

Värde- 
process

Värde- 
process 

Värde- 
process

Informationsutbyte 
• Personlig kontakt. 
• Anpassning. 

Alla företagen 
samproducerar 
värde. 

Relationsmarknadsföring. 
• Förtroende. 
• Långsiktighet 
• Samarbete. 



Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI 
 

 35

värdestjärna, där informationsutbyte och relationsmarknadsföringen finns hos varje aktör och 

värde processen sker av alla aktörer. Den beskriver också ett antal faktorer som är relevanta, 

genom att se på långsiktighet, samarbete, förtroende, personlig kontakt och anpassning kan 

man se hur de påverkar relationen mellan kund och leverantör.  

 

Ett gynnsamt förhållande är: 

• att man har ett samarbete med varandra och varje aktör är med i värdeskapandeprocessen.  

• att man anpassar sig till sin kund.  

• att man har en långsiktig relation till kunderna så att man skapar värde i affärsrelationen.  

• att man har ett förtroende till varandra så att man kan lösa problem informellt.  

• att man har en personlig kontakt mellan leverantör och kund.  

 

3.5 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen ligger som underlag för att kunna analysera och utvärdera rela-

tionernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI för e-fakture-

ring. Utifrån det tidigare presenterade teorier har vi skapat en egen syntes och ur denna får vi 

ett antal variabler som vi använder oss av i vår mätning för att få svar på vårt syfte. 

 

Personlig kontakt 
 
För att få svar på om relationerna har förändrats, så kommer vi att mäta hur den personliga 

kontakten har förändrats vid införandet av EDI.  

Det vi vill ha svar på är om kontakterna har förändrats det vill säga om de har blivit operson-

liga eller personliga. Vi vill också mäta om den personliga kontakten har ökat eller minskat i 

relationen. 

 

Anpassning 
 
För att få svar på om småföretagen har anpassat sig, så kommer vi att mäta hur man har 

anpassat sig till sina kunder vid införandet av EDI. Detta ska ge svar på om man har anpassat 

sig till sina kunder eller om det har varit en del av företagets egen IT utveckling. 

 

 

 



Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI 
 

 36

Samarbete 
 
För att få svar på hur samarbetet har förändrats, så kommer vi att mäta om samarbetet har 

förändrats samt om den har minskat eller ökat i relationen när man har infört EDI. 

 

Långsiktighet och kortsiktighet 
 
Relationsmarknadsföring förknippas med långsiktighet mellan företag. Medan transaktions-

marknadsföringen bygger på kortsiktighet. Med långsiktighet vill vi se om affärsrelationen 

har förändrats för småföretagen det vill säga om relationerna mot kunden har blivit långsiktiga 

eller kortsiktiga. 

 

Förtroende  
 
Vi vill också se om förtroendet har förändrats för småföretagen vid införandet av EDI. Har 

man ett lågt eller högt förtroende i relationerna.  

 

Möjliga resultat av variablerna  
 
Om kontakterna är personliga visar de på att informationsutbytet mellan företagen är dubbel-

riktat och om kontakterna är opersonliga visar det på att informationsutbytet är enkelriktat 

mellan leverantör och kund.  

 

En hög grad av samarbete visar att leverantör och kund tillsammans skapar mervärde till pro-

dukten, medan en låg grad av samarbete visar på att värdeskapande är en intern process hos 

leverantören för att skapa mervärde i produkten.  

 

En hög grad av förtroende visar på att leverantören och kunden löser problemen informellt i 

affärsrelationen, medan vid en låg grad av förtroende så löser man problemen formellt i af-

färsrelationen. 

 

Om företagen har anpassat sig till sina kunder så tyder detta på att man har som avsikt att vara 

kvar som leverantör. Om företaget inte har anpassat sig till sina kunder, så finns det en risk för 

att man ersätts som leverantören nästa gång som kunden byter system eller arbetssätt.  
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Om relationen är långsiktig, så är inte priset det viktigaste, utan det är den värdeskapande 

processen som tillförs i relationen mellan leverantör och kund. Om relationen är kortsiktig så 

är priset det som är viktigast för kunden och om en annan leverantör kan erbjuda samma 

produkt för ett lägre pris så finns det en risk att man kan bli utbytt av en ny leverantör.  
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4 Empiri 
 

4.1 Empiri företag W 
 

Informant: figurerat namn Maria. 

Position: Supply manager.  

Plats: Kontor i Sverige. 

 
4.1.1 Företagspresentation av företag W 
 
Företag W affärsidé är att tillverka kablage och monterade produkter för industrikunder. Ett 

totalt kvalitets- och miljötänkande, där alla medarbetare har ansvar, leder till långsiktiga rela-

tioner med kunderna. Omsättningen för företag W uppgick år 2004 till 109 MSEK och företa-

get har 49 medarbetare. 

 
4.1.2 Intervju företag W 
 
När det gäller den personliga kontakten så har företaget regelbundna kontakter med sina kun-

der och de personliga kontakterna har inte blivit opersonliga. 

De kunder som vi kör EDI med har vi också regelbundna möten med66. 

När det gäller anpassningen till EDI så har man varit överens med sina kunder och sedan har 

man tillsammans med kunden utformat hur systemet ska se ut för att underlätta arbetet mellan 

företagen.  

Vi har varit överens med våra kunder om att detta är en bra lösning, och sedan har vi till-

sammans utformat hur det ska vara67. 

Innan man införandet EDI så granskades och registrerades alla beställningar manuellt in i de-

ras system och arbetet var ostrukturerat. 

Mycket manuellt arbete med att granska och registrera order68. 

Man införde EDI för att det underlättade arbetet samt att man gjorde besparingar. 

Både för att underlätta vårt arbete samt besparing69. 

Nu är samarbetet mycket enklare då man har samma uppgifter i sitt och kundens system samt 

att man inte behöver ägna tid till att granska uppgifterna på beställningar och fakturor. 

                                                 
66 Intervju med Supply manager Maria 2005-12-12 
67 Intervju med Supply manager Maria 2005-12-12 
68 Intervju med Supply manager Maria 2005-12-12 
69 Intervju med Supply manager Maria 2005-12-12 
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Samarbetet är mycket enklare. Vi har samma uppgifter i båda ändarna. Inget behöver grans-

kas70. 

Företaget tycker att det är en bra lösning dock krävs det ett ganska stort orderflöde för att de 

ska vara lönsamt att använda mot alla deras kunder. Kunder som inte har tillräckligt många 

order rader per dag har man tackat nej till. 

Vi tycker att det är en bra lösning. Dock krävs det ett ganska stort orderflöde för att det ska 

vara lönsamt71.  

Relationen har blivit långsiktig till deras kunder och relationer bygger på förtroende mellan 

kund och leverantör.  

Relationen blir mer långsiktig. Man ”gifter” sig lite med varandra och till viss del bygger det 

på förtroende.41. 

 

                                                 
70 Intervju med Supply manager Maria 2005-12-12 
71 Intervju med Supply manager Maria 2005-12-12 
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4.2 Empiri företag X 
 
Informant: figurerat namn Anna. 

Plats: Huvudkontor i Sverige. 

 
4.2.1 Företagspresentation av företag X 
 
Företag X tillverkar svarvade detaljer. Företag X agerar på en internationell marknad där 

kundspecifika ritningsdetaljer är deras styrka. Deras vision är att vara en långsiktig samar-

betspartner för kunder som kräver specialkompetens. De är vana med att vara med från 

produktidé till kundstyrda leveranser. Företag X är leverantörer till allt från världsledande 

varumärken, till mindre familjeföretag. Omsättningen för företag X uppgick år 2004 till 154 

MSEK och företaget har 95 medarbetare. 

 
4.2.2 Intervju företag X 
 
Företaget har anpassat sig vid införandet av EDI då detta har varit ett krav från en del av kun-

derna som företaget har, samtidigt som de underlättar deras arbete samt att företaget själv har 

gjort besparingar vid införandet av EDI. 

Vi har anpassat oss till kunden då det har varit ett krav från vissa av våra kunder plus att vi 

själva tjänar på det. Det har underlättat vårt arbete72. 

Företaget har personliga kontakter med sina kunder och kontakterna har ökat, man har också 

fått fler kunder när man har infört EDI. 

Kontakterna är personliga och har ökat. Vi har fått fler kunder via EDI.73. 

Man tycker att samarbetet fungerar bra med EDI och att man kan hålla de leveransplaner som 

man har mot sina kunder. 

Samarbetet fungerar jätte bra, leveransplanerna skulle inte klaras av utan EDI, vi skulle inte 

hinna med allt74. 

Företaget har en långsiktig relation till sina kunder och förtroendet mellan deras kunder byg-

ger på leveranssäkerhet och kvalitet. 

Långsiktig relation med våra kunder. Förtroende bygger dels på leveranssäkerhet och kvali-

tet75. 

 

                                                 
72 Intervju med Anna 2005-12-08 
73 Intervju med Anna 2005-12-08  
74 Intervju med Anna 2005-12-08 
75 Intervju med Anna 2005-12-08 
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4.3 Empiri företag Y 
 
Informant: figurerat namn Linda. 

Position: Planering.  

Plats: Kontor i Sverige. 
 
4.3.1 Företagspresentation av företag Y 
 
Företag Y tillverkar industriell elektronik. De förser sina kunder med slutanvändarlösningar 

bestående av utveckling, tillverkning, materialförsörjning och eftermarknadsservice. Företag 

Y är etablerat i Europa och Asien. Omsättningen för hela koncernen uppgick år 2004 till 250 

MEUR och koncernen har 1600 medarbetare. 

 
4.3.2 Intervju företag Y 
 
Företaget har infört EDI då de hanterar många orders och fakturor från deras kund. Innan så 

arbetade man med pappersfakturor och orders på papper. 

Vi har infört EDI för att vi hanterar så många order och fakturor76. 

Företaget tycker att samarbetet har blivit bättre då man har infört EDI, man har frivilligt 

anpassat sig mot sin kund och man använder EDI endast mot en kund. 

Samarbetet är mycket bättre nu när vi har infört EDI och vi har infört EDI frivilligt och an-

vänder endast EDI mot en kund77.  

De personliga kontakterna har inte ökat, man har samma kontakt mot sin kund som man hade 

innan man införde EDI. Kunden kontaktar leverantören för att stämma av leveransdatum för 

de komponenter som man har beställt samt att man även har kontakt med leverantören när det 

gäller vissa komponenter som produceras av leverantören där kunden är komponent ägare. 

Företaget deltar även i produktutvecklingen av komponenter åt kundens produkter. 

Den personliga kontakten är den samma som innan införandet av EDI. Har dagliga kontakter 

med inköpare hos kund78.  

Företaget har långsiktig relation som bygger på förtroende och man har både informella och 

formella kontakter med kunden.  

Relationen till kunden är långsiktig och bygger på förtroende. Vi har både informella och 

formella kontakter79.  

 

                                                 
76 Intervju med Planering Linda 2005-12-20 
77 Intervju med Planering Linda 2005-12-20 
78 Intervju med Planering Linda 2005-12-20 
79 Intervju med Planering Linda 2005-12-20 
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4.4 Empiri företag Z 
 

Informant: figurerat namn Mikaela. 

Position: Platschef.  

Plats: Kontor i Sverige. 

 
4.4.1 Företagspresentation av företag Z 
 
Företag Z är nordens ledande Infomedia företag, med dotterbolag jämnt spridda över Sverige 

och Europa. De har ett brett erbjudande och företag Z kan då alltid svara upp mot varje upp-

dragsgivares behov. Företag Z hanterar allt från trycksaksproduktion till media databaser och 

avancerade logistiklösningar. Med hjälp av skräddarsydda databas lösningar skapar de effek-

tiv informationshantering. I kombination med digitaltryck skapar de individualiserat mark-

nadsförings- och informationsmaterial samt de trycker allt från visitkort, reklamblad till tid-

ningar, industrilitteratur, kataloger och i anslutning till tryckeriet har de ett eget bokbinderi. 

Omsättningen för hela koncernen uppgick år 2004 till 1 800 MSEK och koncernen har 1500 

medarbetare.  

 

4.4.2 Intervju företag Z 
 
Företaget har infört EDI då deras kund har ett komplicerat faktureringssystem och man tog 

initiativet själv till att anpassa sig mot kunden när man har infört EDI. EDI har gjort att 

penningflödet har blivit enklare att hantera och administrationen av fakturorna har minska. 

Vi införde EDI då kunden har ett komplicerat faktureringssystem och vi tog initiativet själva 

med att införa EDI80. 

Innan man införde EDI så använde man sig av pappersfakturor, det uppstod problem då dessa 

fastande i kundens system, detta ledde till att slutkunden kunde få fel produkt eller att den inte 

kom i tid när KUND levererade sin produkt till slutkunden. Samarbetet fungerar bättre nu då 

man har minimerat de fel som uppkom vid pappersfakturor. 

Samarbetet fungerar bättre då vi har minimerat de fel som uppstod vid fakturering81. 

Den personliga kontakt med kunden har minskat och har nu blivit positiv jämfört med innan 

då den var negativ.  

                                                 
80 Intervju med platschef Mikaela 2005-12-15 
81 Intervju med platschef Mikaela 2005-12-15 
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Den personliga kontakten har minskat då vi har minimerat felen. Den personliga kontakt är 

nu mycket positiv, jämfört med innan vi införde EDI då kontakten var negativ för att vi var 

tvungen att rätta till fel som hade uppstått82. 

Företaget har en långsiktig relation till sin kund och relationen bygger på förtroende. Kontak-

terna är både formella och informella samt är dessa beroende av situationen. 

Vi har en långsiktig relation till kunden. Detta bygger på förtroende mellan företagen. Kon-

takten är både informell och formella83.  

 

 

                                                 
82 Intervju med platschef Mikaela 2005-12-15 
83 Intervju med platschef Mikaela 2005-12-15 
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5 Analys och resultat 
 

I detta kapitel kommer en analys att genomföras och uppsatsens syfte att besvaras, syftet är 

följande: 

 

Syftet med arbetet är att analysera och utvärdera relationernas förändring mellan småföretag 

och storföretag vid införandet av EDI för e-fakturering. 

 

 

Från intervju svaren kan man utläsa att kontakterna mellan företagen är personliga, men vi 

kan inte helt klart tolka om kontakterna har ökat eller minskat. Detta skulle då visa på att det 

inte har skett någon förändring i den personliga kontakten. Den bild som kan målas upp är att 

man fortfarande har kontakt med sina kunder, samt att det också visar på att informationsut-

bytet är dubbelriktat mellan företagen. 

 

Från vår empiri kan vi tolka att företagen anpassar sig till sina kunder. Anpassningen kan ha 

skett på eget initiativ eller har varit ett krav från kunden. Detta pekar på att man som företag 

är beredd på att anpassa sig mot sin kund samt att det är en del av företagens egen utveckling.  

 

Vi kan också konstatera att samarbetet har ökat mellan företagen, detta grundar vi på att man 

har blivit bättre på att samarbeta. Vilket visar att de har skett en förändring i samarbetet. 

 

Intervjuerna visar även på att företagen har en långsiktig relation, men det ger inte svar på om 

det har skett någon förändring från kortsiktighet till långsiktighet i relationen, men en klar bild 

som kan utläsas är att det bygger på förtroende mellan företagen. 

 

Det resultat som går att utläsa av analysen är att kontakterna mellan leverantör och kund är 

personlig det vill säga att man har dubbelriktat informationsutbyte mellan leverantören och 

kunden. De går även att utläsa av analysen att företagen anpassar sig till sina kunder. Resul-

tatet visar på att företagen har som avsikt att fortsätta att vara leverantör till sina kunder, samt 

att det är en del av deras egen utvecklingsprocess. Även samarbetet mellan leverantör och 

kund fungerar bättre då man har infört EDI, det vill säga att samarbetet har blivit bättre med 

EDI. Resultatet pekar också på att man tillför mervärde till kunden, detta kan var olika 

kringtjänster som man erbjuder kunden.  
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Ett annat resultat som man kan utläsa av analysen är att företag har långsiktiga relationer till 

sina kunder och att den är värdeskapande för kund och leverantör, samt att man har förtroende 

för varandra. Om det uppstår problem så löser man dessa både informellt och formellt. 
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6 Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens problemställning att besvaras. Problemställningen är föl-

jande: 

 

Vilka faktorer påverkar småföretagens överlevnad för att få vara leverantörer till storföretagen 

i samband av införandet av EDI för e-fakturering? 

 

Som lösning till vår problemformulering har vi kommit fram till olika faktorer, för att småfö-

retagen ska överleva. 

 

Grundförutsättningarna för att småföretagen skall överleva har vi enligt vår undersökning 

resultat kommit fram till följande: 

 

Anpassning: Den mest viktigaste förutsättningen för att småföretagen skall överleva är att 

anpassa sig mot sina kunder, allteftersom konkurrensen har blivit hårdare. För att småföreta-

gen ska överleva måste de även anpassa sig tillsammans med sina kunder i framtagandet av 

ett EDI system som passar alla parter. Om man har anpassat sig efter sina kunder så har man 

även skapat en långsiktig relation med dem. Det vi har kommit fram till är att EDI inte har lett 

till kortsiktiga affärsrelationer, utan man ser på relationen som en värdeskapande process 

mellan leverantör och kund. För att lyckas måste man anpassa sig efter kundens krav och be-

hov. 

 

Samarbete: I och med att IT-utvecklingen har ökat med åren så har även samarbetet mellan 

kund och leverantör blivit bättre. Efter införandet av EDI har samarbetet blivit bättre eftersom 

allt har blivit enklare och tidsbesparande. Detta resulterar till att småföretagen har fått bättre 

relation till sina kunder på ett positivt sätt. 

 

Personlig kontakt: Den personliga kontakten är det främsta redskapet till att skapa långsiktiga 

relationer till sina kunder. När det gäller informationsutbytet så är den fortfarande dubbelriktat 

mellan företagen. Hur småföretagets anställda uppträder vid kontakten med kund kan vara 

avgörande för hur relationen kommer att utvecklas. Det vi har kommit fram till är att den per-
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sonliga kontakten har blivit positiv mellan de företag som har infört EDI, eftersom man inte 

behöver tid för att korrigera de fel som uppstår vid leverans. 

 

Dessa faktorer påverkar varandra på olika sätt och är beroende av varandra för att relationen 

ska fungera, småföretagen måste ta till sig av alla dessa faktorer för att överleva. Men den 

viktigaste faktorn som vi har kommit fram till är anpassning. Anledningen för att man anpas-

sar sig är för att skapa långsiktiga relationer och samarbete med sina kunder. Dessa långsik-

tiga relationer skapar i sin tur personliga kontakter där man utbyter kunskap mellan företagen.  

 

Kritik till vår uppsats: 
Under skrivandeprocessen har följande punkter påverkat uppsatsens slutgiltiga resultat. 

 

• Med tanke på att vi endast har intervjuat företag som har EDI så har vi inte kunnat göra en 

jämförelse hur relationerna har påverkats för företag som inte har ett EDI-system. 

 

• Trovärdigheten av denna uppsats kan ha påverkats på grund av att informationskällorna 

inte har velat bli angivna i uppsatsen. Önskvärt från vår sida hade varit att uppsatsen skulle 

ha kunnat presentera dessa företag, inklusive informanterna öppet och via det kunnat ge 

uppsatsen en större trovärdighet för läsaren. En bakomliggande orsak till anonymiseringen 

av uppsatsen skulle vara den företags kultur som råder mellan leverantör och kund, det vill 

säga att det råder olika synsätt och restriktioner i yppandet av företagsinformation. 

 

• Med tanke på att uppsatsen har blivit anonymiserad och inte får innehålla avslöjande 

information om leverantörer och kunder så kan tolkningen av relationen bli svår att tydlig-

göra för läsaren.  

 

Förslag till vidare forskning: 
Efter att ha genomfört denna uppsats om relationernas förändring mellan småföretag och stor-

företag har det utvecklats en del frågeställningar som är intressanta för vidare forskning. 

 

• Intressant för vidare forskning skulle vara att se i vilken omfattning som man använder 

EDI mellan företagen.  
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• Det skulle även vara intressant att göra en bredare undersökning med ett större antal före-

tag för att kunna göra en generaliserbarhet om relationernas påverkan mellan företagen. 

 

• Intressant för vidare forskning skulle vara att se i vilken utsträckning EDI används inom 

tjänstesektorn och jämföra detta mot industrisektorns användande av EDI. 
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Företag X: s hemsida: http://www.xxx.se 
 
Företag Y: s hemsida: http://www.yyy.com 
 
Företag Z: s hemsida: http://www.zzz.com 
 
Muntliga källor. 
 
Intervju (via mail) företag W: s kontor i Sverige, med Supply manager Maria 2005-12-12 
 
Intervju (via telefon) företag X: s huvudkontor i Sverige, med Anna 2005-12-08 
 
Intervju (via telefon) företag Y: s kontor i Sverige, med planering Linda 2005-12-20 
 
Intervju (via telefon) företag Z: s kontor i Sverige, med platschef Mikaela 2005-12-15 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 

1. Har ni infört EDI och varför (För att underlätta arbetet eller besparingar)? 
 
 

2. Hur såg samarbetet ut innan införandet av EDI?  
 
 

3. Hur ser samarbetet ut nu? 
 
 

4. Har ni anpassat er efter era kunder eller av andra orsaker infört EDI? 
 
 

5. Om ni anpassat er till storföretagen? Vad tycker ni om det eller hur känns detta? 
 
 

6. Har de personliga kontakterna ökat eller har de blivit opersonliga? 
 
 

7. Har era relationer blivit långsiktiga eller kortsiktiga?  
 
 

8. Om relationen är långsiktig, bygger det på förtroende? 
 


