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Sammanfattning 
 
Företag använder EDI för att minska manuellt administrativt arbete. EDI är den mest 
automatiserade formen av e-affärer för att utbyta information automatiskt på elektronisk väg 
mellan två eller flera företag. Med EDI kan ett företag både skicka och ta emot elektroniska 
affärsdokument mellan sitt eget affärssystem och dess kunds affärssystem. För att uppnå de 
fulla fördelarna med EDI finns det ett antal framgångsfaktorer för företag att hantera för att 
påverka vilka effekter företag uppnår från införande och användning av EDI i relation till en 
partner. 
 
Uppsatsens syfte är att identifiera, beskriva och förklara framgångsfaktorer för – och upp-
fattade effekter av – affärssystemsbaserad EDI-användning ur ett kund-systemleverantör 
perspektiv. Fallstudiemetoden har valts som metod, vilken har baserats på både observationer 
i form av praktikjobb och studiebesök och på intervjuer med två respondenter från respektive 
fallföretag. Tre företag har studerats: en affärssystemleverantör och två av dess kunder. 
Systemleverantören i studien bistår dess kunder i studien med ett affärssystem med till-
hörande affärssystemsbaserad EDI som kunderna använder inom sin verksamhet. Kunden och 
kundens kunder utbyter information via EDI, vilket möjliggörs av systemleverantören. För att 
besvara syftet studerades en systemleverantörs relationer med två av dess kunder för att få ett 
mer mångsidigt perspektiv.  
 
Några av de viktigaste slutsatserna från studien är: respondenterna på operativ nivå inom 
fallföretagen hade låg eller ingen vetskap angående transaktionsvolymen som utbyts via EDI. 
Betydelsen av förtroende mellan kund och systemleverantör och mellan kund och dennes 
kund vid införande och användning av EDI. Det är även viktigt för både kund och system-
leverantör att kunna återanvända en EDI-meddelandetyp och en EDI-uppsättning, vilket 
liknas med att följa en typ av EDI-standard. Systemleverantören har mer utbyte med kundens 
kund snarare än med sin kund vid uppsättning av nya EDI-länkar. Utifrån den empiriska 
studien identifierades även tre ytterligare framgångsfaktorer utöver de som identifierades 
under litteraturstudien: systemtillförlitlighet, mod och vilja. 
 
Den empiriska studien visar även att EDI är en självklar del av kundföretagens verksamheter. 
Kundföretagens respondenter upplever att de har kommit närmare sina egna kunder tack vare 
EDI och har därmed förbättrat sina kundrelationer. Både kundföretagen och systemleveran-
tören menar att affärssystemsbaserad EDI förbättrar det affärssystem som EDI är integrerat 
till i flera avseenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Affärssystem-baserad EDI, automatiserat elektroniskt datautbyte, 
systemleverantör, kund, relationer, framgångsfaktorer, effekter, hamnbranschen. 



 

Förord 
 
Ett stort tack till Inport som möjliggjorde hela uppsatsstudien genom sitt initiativ att ta emot 
en student för ett praktikjobb. Att få möjligheten att lära mig om samtliga av uppsatsstudiens 
fallföretag och deras verksamheter genom praktikjobbet gav mig en djupare förståelse för 
både fallföretagen och deras relation. Tack vare möjligheten att få vara på plats på Inport och 
lära mig angående affärssystemet och kundens verksamhet underlättades hela uppsatsstudien, 
allt ifrån intervjuer till analys av insamlad empiri. Mina erfarenheter från Inport är något jag 
även kommer att ha med mig i framtiden, vilket jag är mycket tacksam över!  
 
Ett extra stort tack till Tord och Johan som har guidat mig längs med hela vägen och tack till 
alla anställda på Inport som gav mig ett fantastiskt välkomnande och genuint under hela 
perioden ville lära mig allt de kunde. Även ett stort tack till Kristina och Krister som ställde 
upp på intervjuer och var respondenter från Inport för uppsatsstudien. 
 
Ett stort tack till Odd som har varit en fantastisk handledare under hela uppsatsstudien och 
bidragit med många goda råd och hjälp framåt när det har behövts. Även ett extra stort tack 
till Odd för att du gav mig den här möjligheten till uppsatsstudie, det gav mig erfarenhet både 
för uppsatsen men även för framtiden och betyder otroligt mycket! 
 
Stort tack till både Norrköpings hamn där Roger och Jörgen ställde upp på intervjuer och till 
Hallandshamnar Halmstad där Thomas och Jörgen ställde upp på intervjuer. Ett extra tack för 
den guidade rundturen i truck i Hallandshamnar Halmstad, det bidrog till stor förståelse att på 
plats även få se arbetsflödet i containerterminalen. 
 
Vill även rikta ett stort tack till familj och vänner som hela tiden har trott på mig även när jag 
själv inte alltid har gjort det. Ett sista stort tack till min sambo som både har fått ta hand om 
hushållet under uppsatsstudien men även ställt upp med peppande ord och läst igenom texter 
som för honom inte varit särskilt intressanta. 
 
Tack till alla som har gjort denna uppsatsstudie möjlig! 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Automatiserat elektroniskt datautbyte av standardformulär från dator-till-dator benämns EDI 
(Copeland & Hwang 2016). EDI är en form av e-affär där en partner, köpare eller säljare, 
upprättar individuella länkar med en eller flera partnerföretag på elektroniskt väg (Lee & 
Gyoo 2005). Nyckelidén med EDI är att tillåta utbyte av affärsdokument via en affärs-
applikation utan mänsklig inblandning. En förutsättning för utbyte via EDI är data som har 
behandlats och bearbetats för att i sin tur kunna bearbetas av affärsapplikationen. Många 
företag väljer EDI som ett snabbt, billigt och säkert sätt att exempelvis skicka offert-
förfrågningar, order, fakturor, betalningar och affärsdokument (Copeland & Hwang 2016).  
 
Förtroendet, engagemanget och ömsesidigt mellan företag påverkar i vilken utsträckning 
företag åtar sig EDI-införanden (Lee & Gyoo 2005). EDI-användning kräver en långvarig och 
stabil affärsrelation mellan partnerföretagen med en hög grad av integrerade affärsprocesser. 
Affärsrelationen kräver återkommande datautbyten genom anpassade EDI-länkar mellan 
partnerföretagen (Son et al. 2005). I en relation mellan kund och systemleverantör är det 
viktigt att båda parter upplever att relationen kommer bli långvarig. Det är viktigt att kunden 
uppfattar att systemleverantören tillför kompetens till dennes verksamhet och att 
systemleverantören förstår kundens behov (Fredriksson & Larsson-Steen 2013). Vid EDI-
användning är det även möjligt att företag har vissa förväntningar på sitt partnerföretag 
(Redondo et al. 2009) och förståelse för varandras förväntningar kan leda till bättre och mer 
långvariga affärsrelationer (Fearon & Philip 2005). För att uppnå full potential av EDI-
användning bör företag fokusera på införandet (Angeles et al. 2001). För att EDI ska vara 
lönsamt krävs även att en stor volym av transaktioner utbyts via EDI (Lee & Ahn 2009). 
 
Hinder vid införande av onlineteknologi som e-affärer kan bland annat vara: kostnader för 
uppsättning, kostnader för användning, brist på tid och resurser, brist på kompetens, ovilja hos 
personal, svårigheter med integration till IT-system och brist på teknologi (Chaffey 2009:36). 
Om det är svårt att integrera e-affärer till system inom det egna företaget är det ännu svårare 
att integrera och sammanlänka med andra företags system. Att det är svårare att integrera till 
andra företags system beror på att dessa företag använder olika typer av system och olika 
typer av modeller för integration (Chaffey 2009:397). Större företag kan ställa krav på mindre 
företag som i sin tur känner sig tvingade att införa EDI för att behålla affärsrelationen 
(Garstone 1995). 
 
Tillverkningsindustrin ställer krav på att data infinner sig vid rätt tidpunkt eftersom varje steg 
i processen är planerad till perfektion. Inom hamnverksamheter krävs att fartyg, containrar, 
truckar, information, osv. ska vara på rätt plats och vid rätt tidpunkt. På grund av dessa krav 
var containerverksamheter en av de första industrierna att bli starkt beroende av datorsystem. 
EDI-standarden EDIFACT för Administration, handel och transport utvecklades och blev 
standard för sjöfartsindustrin (Garstone 1995). 
 
EDI betraktas som ett kraftfullt verktyg för att kommunicera mellan partnerföretag och ett 
avancerat verktyg för moderna logistikföretag. EDI är användbart för att minska pappers-
baserad affärsinformation och affärsdokumentation. EDI betraktas som ett kraftfullt verktyg 
för att minska arbetskraft, telefonkostnader, post och tid som går åt vid mänsklig kommuni-
kation mellan partnerföretag. När EDI integreras i en affärsrelation mellan företag kan 
teknologin hjälpa företagen att uppnå en ökning av marknadsandelar, vinna strategiska 
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fördelar, främja kundrelationer och interna relationer inom företaget, detta speciellt inom 
hamnverksamheter (Obogne et al. 2008). Användning av EDI kan leda till både operativa och 
strategiska effekter för företag som väljer att införa EDI (Agi et al. 2005). 
 
Baserat på ovanstående problembakgrund anses det relevant med en uppsatsstudie om 
framgångsfaktorer för EDI-användning och effekter av EDI-användning. Stort fokus vid e-
affärer ligger på de två eller fler partnerföretag som utbyter information och använder EDI i 
en affärsrelation. Denna uppsatsstudie fokuserar på relationen mellan kund och system-
leverantör, där systemleverantören tillhandahåller ett affärssystem med tillhörande affärs-
systemsbaserad EDI till dess kunder. Både kund och systemleverantör berörs av framgångs-
faktorer för ett lyckat införande av EDI och en lyckad användning av EDI. Både kund och 
systemleverantör upplever även effekter av affärssystemsbaserad EDI. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att identifiera, beskriva och förklara framgångsfaktorer för – och uppfattade effekter 
av – affärssystemsbaserad EDI-användning ur ett kund-systemleverantör perspektiv. 
 

1.3 Målgrupper 
En av målgrupperna för uppsatsen är hamnverksamheter med intresse för EDI ur ett 
relationsperspektiv, relationsperspektivet i uppsatsen baseras på relationerna kund (hamn) - 
systemleverantör och kund – kundens kund. För hamnverksamheters intresse belyses både 
framgångsfaktorer för uppsättning och användning av EDI men även effekter av EDI-
användning. 
 
Målgruppen systemleverantörer kan också finna intresse i uppsatsen eftersom uppsatsen 
behandlar ett relationsperspektiv mellan kund och systemleverantör. För en systemleverantörs 
intresse belyses framgångsfaktorer för lyckat införande och underhåll av affärssystemsbaserad 
EDI, faktorer som påverkar relationsklimatet mellan kund och systemleverantör och effekter 
som en systemleverantör kan uppnå av att erbjuda EDI till dess kunder. 
 
En tredje målgrupp för uppsatsen är informatikstudenter med intresse för framgångsfaktorer, 
effekter, affärssystemsbaserad EDI och ett relationsfokus mellan två företag, baserat på en 
fallstudie av tre företag. 
 

1.4 Metod 
 
1.4.1 Fallstudier 
Enligt Denscombe (2009:59) utmärks fallstudier av ”dess inriktning på bara en enda 
undersökningsenhet”. Det händer att forskare använder två eller fler undersökningsenheter 
men principen är att fokus riktas mot enskilda enheter istället för mot ett brett spektrum.  
 
Fallstudier karaktäriseras av studiens djup snarare än bredd och specialitet snarare än 
generalitet. Fallstudier karaktäriseras även av betoning på relationer och processer snarare än 
slutprodukt och resultat. Fallstudier genomförs i naturliga miljöer med flera olika källor 
snarare än en enda undersökningsmetod. Fallstudier lämpar sig för studier av relationer och 
processer inom en vald inramning för undersökningen (Denscombe 2009:62).  
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Ett användningsområde för fallstudier är så kallad upptäcktsstyrd jämförelse där forskaren 
”jämför olika inramningar för att lära av likheter och skillnader mellan dem” (Denscombe 
2009:63).  
 
Fördelar och nackdelar med fallstudier 
En fördel med fallstudier är att det tillåter forskaren att använda olika typer av data, olika 
källor och olika typer av forskningsmetoder i undersökningen. Fallstudier uppmuntrar och 
inbjuder forskaren till att göra detta. För att undersöka de relationer och processer som är av 
intresse kan alla lämpliga metoder och källor användas, exempelvis observationer kan 
fördelaktigt kombineras med intervjuer med de involverade i undersökningen (Denscombe 
2009:61). 
 
En stor fördel med fallstudier är att det ger en helhetssyn snarare än fokus på isolerade 
faktorer. Forskaren får även möjlighet att ägna sig åt subtiliteter och svårigheter i 
komplicerade sociala situationer eftersom inriktningen är på en eller ett fåtal enheter. 
Fallstudier lämpar sig även när forskaren inte har kontroll över företeelserna eftersom 
fallstudier avser att undersöka företeelser så som de naturligt uppträder (Denscombe 
2009:71). 
 
En nackdel med fallstudier är att det kan vara en krävande del av forskningsprocessen att 
skaffa tillträde till miljön där fallstudien ska äga rum. Det kan även vara svårt att definiera de 
tekniska gränserna för fallstudien, vilken data ska ingå i undersökningen, och att inte låta 
situationen under fallstudien påverkas att forskaren närvaro. Den mest känsliga punkten med 
fallstudier är trovärdigheten i generalisering av resultatet, i vilken utsträckning liknar fallet 
andra fall av samma typ (Denscombe 2009:72). 
 
1.4.2 Fallföretag 
Det första fallföretaget, Inport Intelligent Port Systems (Inport), valdes till uppsatsstudien 
utifrån initiativ från Inport. I samråd med VD och ägare på Inport kontaktade en anställd på 
Inport handledaren för denna uppsatsstudie och meddelande intresse för en student som kunde 
utföra ett praktikjobb i samband med uppsatsstudie. Förfrågan som inkom från handledaren av 
uppsatsstudien gällde ett förutbestämt praktikjobb på Inport. Inport är systemleverantör av ett 
egenutvecklat affärssystem som riktar sig till hamnar och terminaloperatörer. Praktikjobbet 
innefattade processkartläggning av operativt arbete, med fokus på container och tillhörande 
EDI-meddelanden, inom en hamnverksamhet och i förhållande till Inports affärssystem. 
Praktikjobbet var av stort intresse eftersom det innefattade både den tekniska aspekten att 
kartlägga hur och när affärssystemet nyttjas av kund, vilket krävde kunskap om affärssystemet 
för att genomföra, men även att kartlägga kundens operativa arbete i förhållande till 
affärssystemet. Eftersom samtliga delar av praktikjobbet var av intresse tackades ja till att 
genomföra praktikjobbet och basera uppsatsstudien på förhållandet mellan Inport och 
någon/några av dess kunder. 
 
I samråd med VD och anställda på Inport valdes ytterligare två fallföretag, två hamnkunder 
med containerverksamhet och stort utbyte av EDI-meddelanden. Inport har en pågående 
relation sedan långt tillbaka med både Norrköpings hamn (NH) och Hallandshamnar 
Halmstad (HHH) och arbetar löpande tillsammans med ny utveckling av affärssystemet och 
EDI för NHs och HHHs verksamheter. Eftersom NH och HHH använder EDI som Inport 
installerar, har hand om driften av och underhåller i förhållande till NHs och HHHs kunder är 
även kundens kund en del av uppsatsstudiens fokus ur kundföretagens perspektiv, men 
intervjuer med kundens kund ligger utanför ramen för denna uppsatsstudie.  
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Två hamnverksamheter med containerterminaler valdes till uppsatsstudien för att på bästa sätt 
matcha med det praktikjobb som parallellt med uppsatsstudien genomfördes på Inport. 
Containerverksamheten inom hamnverksamheter består till stor del informationsutbyten via 
EDI och lämpade sig därför till en uppsats med fokus på EDI-användning ur ett relations-
perspektiv. 
 
Inport Intelligent Port Systems 
Inport Intelligent Port Systems (Inport) har under många år utvecklat standard och avancerade 
logistiksystem och är idag marknadsledande i Norden för hamnar och terminaloperatörer med 
sitt logistiksystem. Inport har mer än 25 års erfarenhet från implementering och integration av 
avancerade logistiklösningar för hamnar, terminaler och rederier (Inport 2016a). I en hamn 
möts varuflöden från fartyg, bil och järnväg i ett intensivt flöde av varor och information. 
Denna träffpunkt av sammanstrålad trafik inom hamnen hanteras av Inports affärssystem och 
logistiklösningar. Affärssystemet är integrerat mot både industrin, transportörer och sjöfartens 
agenter (Inport 2016b). 
 
Norrköpings hamn 
Norrköpings hamn (NH) är en fullservicehamn med fokus på bland annat skogs-, stål-, 
spannmåls- och energiprodukter. Bland hamnens kunder finns industri- och handelsföretag, 
rederier, speditörer och transportföretag. Norrköpings hamn bedriver hamn-, stuveri-, 
godshanterings-, transport- och terminalverksamhet (Norrköpings hamn 2016a). År 2011 
breddades och fördjupades farleden till Norrköpings hamn och bidrog till möjlighet att ta 
emot i princip de största fartyg som trafikerar Östersjön. År 2011 invigdes även den nya 
containerhamnen och containerterminalen Pampus (Norrköpings hamn 2016b). 
 
Norrköpings hamns vision är att ”Med stöd av innovativa logistiklösningar för våra kunder 
samt vårt geografiska läge och infrastruktur till lands och sjöss skapar vi långsiktig 
lönsamhet.” (Norrköpings hamn 2016c). 
 
Tillgängligheten till Norrköpings hamn är mycket god och anses i flera sammanhang vara en 
nationellt, strategiskt viktig resurs. Under 2015 uppgick Norrköpings hamns godshantering till 
närmare 4 miljoner ton och hamnen hade omkring 940 fartygsanlöp (Norrköpings hamn 
2016a). 
 
Hallandshamnar Halmstad 
Hallandshamnar Halmstad (HHH) är en av två hamnar och ingår tillsammans med Varberg i 
Hallandshamnar sedan januari 2013. Hallandshamnar ägs till 50% av Varbergs kommun och 
till 50% av Halmstads kommun och är en fullservicehamn med erfarenhet och kapacitet inom 
bland annat container, bulk, bilar och skogsprodukter (Hallandshamnar 2016a).  
 
Hallandshamnars vision är ”Sveriges bästa hamn!: Hallandshamnar har en betydande 
intermodal position med fokus på utveckling och framtid samt är Sveriges mest kund-
anpassade, effektiva och nytänkande hamnföretag” (Hallandshamnar 2016b). Hallandshamnar 
vill att kunderna ska se hamnen mer som en samarbetspartner än en leverantör och som en 
naturlig del av kundens egen verksamhetsutveckling (Hallandshamnar 2016c). 
 
1.4.3 Intervjuer 
Intervjuers potential utnyttjas väl när intervjuer används för att utforska komplexa och subtila 
företeelser. Intervjuer är en lämplig metod när forskaren vill få insikt i och samla in 
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information om människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 
2009:232). 
 
Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av strukturering, vilket innebär att intervjuaren 
ställer frågor som ger utrymme för personen som blir intervjuad att svara med egna ord. 
Kvalitativa intervjuer kan genomföras med hög grad av standardisering, intervjuaren ställer 
frågorna i bestämd ordning, eller med låg grad av standardisering, intervjuaren ställer 
frågorna i den ordning som faller sig naturligt (Patel & Davidson 2011:81). Patel och 
Davidson (2011:85-86) menar även att kombinationer av datainsamlingsmetoder, som t.ex. 
intervjuer och observationer, kan användas inom kvalitativ forskning.  
 
En kvalitativ intervju syftar till att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, exempelvis 
den intervjuades uppfattning om något fenomen. I en kvalitativ intervju är både intervjuaren 
och personen som blir intervjuad medskapare av samtalet men i olika roller med olika 
intressen för intervjun, intervjuaren avser belysa ett forskningsproblem och personen som 
intervjuas kan ha ställt upp på intervjun utan att ha direkt nytta av det. För att lyckas med en 
kvalitativ intervju bör intervjuaren hjälpa personen som blir intervjuad genom att bygga upp 
ett meningsfullt resonemang men utan att konstruera ett sammanhang. Har personen som blir 
intervjuad inte någon meningsfull och sammanhängande uppfattning av det som studeras är 
det en kvalitet att upptäcka detta (Patel & Davidson 2011:82).  
 
Enligt Patel och Davidson (2011:83) är det troligen en fördel om den som ska genomföra en 
kvalitativ intervju har förkunskaper och är förberedd inom det område som intervjuer ska 
baseras på och som ska studeras. För att förbereda sig kan intervjuaren studera tidigare 
forskning inom området för att bilda sig en kunskap aktuell för studien. 
 
Till en kvalitativ intervju kan intervjuformuläret formuleras med öppna frågor men även med 
följdfrågor som kan stödja samtalet om det behövs. Täcks följdfrågorna av intervjupersonens 
tidigare svar bortser den som intervjuar från dessa frågor (Patel & Davidson 2011:84). 
 
Uppsatsstudien är kvalitativ i det avseende att både intervjuer och observation har kombi-
nerats. En del av syftet var även att identifiera och beskriva respondenternas uppfattade 
effekter, likt den intervjuades uppfattning av något fenomen (Patel & Davidson 2011). Som 
Patel och Davidson (2011) poängterar har intervjuaren fördel av förkunskaper inom området 
som ska studeras, vilket eftersträvades genom praktik på systemleverantörföretaget i 
fallstudien.  
 
Semistrukturerade personliga intervjuer 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas men är inställd på att vara flexibel gällande ordningsföljd för att låta den som 
intervjuas utveckla sina idéer och svara utförligt på de frågor som ställs. Svaren är öppna och 
fokus ligger på att den som intervjuas ska kunna utveckla sina synpunkter. Vanligaste typen 
av semistrukturerade intervjuer är personliga intervjuer med ett möte mellan en forskare och 
en informant. Personliga intervjuer är relativt lätta att arrangera eftersom det räcker med att 
två personer finner en lämplig tidpunkt. Det är även en fördel att de synpunkter och 
uppfattningar som uppstår kommer från en och samma källa eftersom en person intervjuas. En 
personlig intervju är även lätt att kontrollera eftersom forskaren endast har en persons idéer att 
ta hänsyn till, fokusera på och leda genom intervjun. Personliga intervjuer är även lätta att 
sammanfatta utifrån en inspelning eftersom endast en person intervjuas, en röst att lyssna till 
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och en person som pratar i taget (Denscombe 2009:234-235). Patel och Davidson (2011:82) 
menar att vid semistrukturerade intervjuer tar forskaren fram en lista över specifika teman 
som ska beröras men att stor frihet ligger hos personen som intervjuas att utforma svaren. 
 
Till uppsatsstudiens semistrukturerade personliga intervjuer intervjuades två respondenter 
från respektive fallföretag. Samtliga intervjuer var personliga och med en respondent åt 
gången. Samtliga intervjuer genomfördes flexibelt utifrån framtagen intervjuguide (se Bilaga 
1 och Bilaga 2) med möjlighet för respondenten att stödja sina svar genom att visa i systemet 
om denne fann det som hjälpmedel till att utveckla svaret. Eftersom många av frågorna hänger 
tätt samman täcktes vissa svar in av färre frågor än vad som fanns i intervjuguiden och 
därmed kunde vissa frågor hoppas över under intervjuns gång. 
 
Validitet och reliabilitet 
Genom att veta att man undersöker det som avses undersökas har man enligt Patel och 
Davidson (2011:102) god validitet. Att även veta att man undersöker det som avses att 
undersökas på ett tillförlitligt sätt ger god reliabilitet. Validitet och reliabilitet står i 
förhållande till varandra och det är viktigt att forskaren koncentrerar sig på att uppnå både hög 
validitet och hög reliabilitet (Patel & Davidson 2011:102).  
 
För att öka studiens validitet valdes fallstudiemetoden med en kombination av observationer 
av fallföretagen och intervjuer med två respondenter från respektive fallföretag. Inom kvali-
tativ forskning uppnås validitet genom att upptäcka företeelser, att beskriva uppfattningar, att 
tolka och förstå innebörd av livsvärlden eller kultur (Patel & Davidson 2011:105). Genom 
observation på plats hos de tre fallföretagen kunde respondenterna observeras i naturlig miljö 
där de även visade delar av systemet som används inom deras verksamhet. För att sträva efter 
att öka uppsatsens validitet var även syftet att beskriva uppfattade effekter, ur respondenternas 
perspektiv. Även kombination av observationer och intervjuer och intervjuer med flertal 
respondenter avser uppsatsstudiens strävan efter ökad validitet eftersom flera metoder och 
flera datakällor kan analyseras i jämförelse med varandra. Denscombe (2009:283) definierar 
deltagande observationer, en ”metod där observatören deltar i de studerade människornas 
dagliga liv”. Forskaren observerar, ställer frågor och lyssnar under deltagandet. En fördel med 
deltagande observationer menar Denscombe (2009:292) är att data som produceras vid 
deltagande observation kan vara ekologiskt valida, uppnå ekologisk validitet. De observa-
tioner som genomfördes på Inport och HHH var av deltagande typ. På Inport skedde 
deltagande observation under flertal dagar under ungefär 2 månader innan uppsatsstudiens 
intervjuer genomfördes. På HHH bestod en del av studiebesöket av guidad tur med truck i 
containerterminalen, vilket också var en typ av deltagande observation under truckförarens 
dagliga arbete. 
 
Reliabilitet inom kvalitativ forskning är tätt sammanflätat med validitet och därför används 
sällan begreppet reliabilitet. Istället för validitet och reliabilitet kan begreppet förståelse 
användas för att validitet eller förståelse inom kvalitativ forskning avser forskningsprocessens 
samtliga delar. Gällande datainsamling i forskningen kan validitet kopplas till om forskaren 
”lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld” (Patel 
& Davidson 2011:106). Innan samtliga intervjuer genomfördes ägnades två dagar i veckan 
under cirka två månader åt praktik och löpande observationer på fallföretaget Inport. Genom 
att kombinera praktik med uppsatsstudien kunde en högre grad av förståelse byggas upp inför 
intervjuer med respondenterna från både kundföretagen NH och HHH och från system-
leverantören Inport.  
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För att öka studiens och uppsatsens validitet och reliabilitet gjordes valen: fallstudiemetoden, 
praktik, observationer, intervjuer och litteraturstudier. Praktiken på Inport gav förståelse för 
både affärssystemet med tillhörande EDI och fallföretagen och relationen mellan dessa. För-
ståelse för framgångsfaktorer för EDI-användning och affärssystem, framgångsfaktorer inom 
en kund-systemleverantör relation, effekter av EDI-användning, osv. för att öka validiteten 
uppnåddes genom litteraturstudier. 
 
1.4.4 Val av intervjupersoner 
Samtliga av respondenterna till uppsatsstudiens intervjuer arbetar helt eller delvis på operativ 
nivå inom respektive verksamhet. Respondenterna valdes ut utifrån att samtliga respondenter 
från kundföretagen har en regelbunden kontakt med systemleverantören gällande underhåll 
och uppsättning av EDI, vilket var fokus för uppsatsstudien. Att respondenterna från 
systemleverantör och respektive kund hade någon form av relation till varandra var också 
mycket viktigt för uppsatsstudiens relationsfokus. Inom de två kundföretagen är det främst på 
operativ nivå som arbetarna kommer i daglig kontakt med EDI och de anställda på operativ 
nivå i kundföretagen har i sin tur kontakt på operativ nivå hos Inport som systemleverantör. I 
båda kundföretagen är det personal på operativ nivå som är ansvarig och har kontakt med 
systemleverantören vid uppsättning och underhåll av EDI. 
 
1.4.5 Genomförande av uppsatsstudien 
Uppsatsstudien är baserad på genomförande av ett praktikjobb på Inport, ett av fallföretagen i 
studien, litteraturstudie, genomförande av fallstudie, genomförande av observationer/studie-
besök, intervjuer av respondenter, analys av insamlade empiriska data i förhållande till 
litteraturstudien och slutsatser baserade på analysen. 
 
Praktik 
Parallellt med uppsatsstudien har praktik utförts på Inport. Under praktiken var fokus på att 
kartlägga flödet in och ut ur hamn med container och på så vis identifiera de olika EDI-
meddelanden i typ EDIFACT som skickas inom flödet, och när dessa skickas och mellan 
vilka företag. Praktiken på Inport gav en inblick i kundernas verksamhet innan fallstudie och 
intervjuer skulle genomföras på plats hos kunderna. Utan förståelsen som erhölls genom 
praktiken på Inport inför genomförandet av fallstudien hade inte samma djup kunnat nås 
under intervjuerna. Förståelsen för kundernas verksamhet hade stor betydelse för att förstå när 
respondenterna från kundföretagen berättade under intervjuerna om deras operativa arbete och 
hur EDI har påverkat och påverkar det dagliga arbetet i kundernas verksamheter. Patel och 
Davidson (2011) påstår att det är en fördel med förkunskaper hos personen som ska 
genomföra en kvalitativ intervju. Praktikjobbet på Inport bidrog till förkunskaper angående 
vad som skulle studeras och ökade strävan efter hög validitet och reliabilitet. Vetskapen om 
att det som undersöktes var det som avsågs att undersökas och genom att ha förkunskaper och 
förståelse utgjorde ett bra underlag till hela forskningsprocessen.  
 
Respondenterna på Inport visste sedan tidigare att en uppsatsstudie gjordes parallellt med 
praktiken på Inport men fick inte ta del av någon mer information angående studien i ett 
tidigare skede än vad kunderna fick, detta för att inte låta påverka svaren från någon av 
respondenterna. Uppsatsstudien har genomförts objektivt och Inport har inte varit inblandade i 
uppsatsstudien annat än genom att anordna studiebesök och intervjuer hos de två kund-
företagen. 
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Litteraturstudie 
Teorikapitlet bygger på teori från tidigare forskningsartiklar, böcker och avhandlingar inom 
området informatik med fokus på bland annat EDI, IT-projekt, affärssystem, systeminförande, 
systemleverantör-kund relationer, framgångsfaktorer inom IT och EDI med hamnfokus. 
 
Flertal källor har tagits fram genom bibliotekssökningar på relevanta sökord som exempelvis: 
Electronic data interchange, EDI, EDIFACT, EDI port, getting started EDI, EDI partner, 
customer and IS vendor, success factors, osv. Källor har även tagits fram i samråd med 
handledaren för uppsatsstudien. 
 
Flertal källor behandlar affärssystem, bland annat framgångsfaktorer för och effekter av 
användning av affärssystem eller införande av affärssystem. Källor angående affärssystem 
eller IT-system av annat slag anses aktuella och applicerbara även på IT-system i form av EDI 
eftersom uppsatsstudien baseras på användning och införande av affärssystemsbaserad-EDI, 
EDI i förhållande till ett affärssystem. Affärssystem är en grund för att företag ska kunna 
utnyttja affärssystemsbaserad EDI. 
 
Genomförande av fallstudie 
Fallstudien genomfördes på plats hos respektive företag, NH, HHH och Inport. Möjligheten 
till praktik på Inport under hela uppsatsstudien gav en god grundkunskap både inför 
genomförande av intervjuer på Inport men även inför genomförande av fallstudie och 
studiebesök på plats i NH och HHH. I alla tre fallen genomfördes intervjuerna i en naturlig 
miljö för respondenten och tillfälle gavs att även observera vissa arbetssätt och få inblick och 
förståelse i verksamheten, vilket gav ökad förståelse både under genomförande av intervjuer 
men främst vid bearbetning av data från intervjuerna i efterhand. 
 
Observationer/Studiebesök 
Enligt Denscombe (2009:271) förlitar sig inte observationer på vad människor säger att de gör 
eller säger att de tänker utan på ögats direkta observation av händelser, observation av vad 
som faktiskt sker.  
 
I samband med intervjuer av respondenterna från NH och HHH genomfördes även 
studiebesök/observationer som komplement. Studiebesöket på NH bestod av besök i gaten där 
båda respondenterna utövar sina dagliga arbetsuppgifter. Studiebesöket på HHH bestod av 
både besök i gaten och av en guidad tur i hamnen som terminalchefen hade anordnat med en 
av de anställda i containerterminalen. Den guidade turen i hamnen gav inblick i det operativa 
arbetet och de arbetsprocesser som utförs i hamnen. Observationer har även skett löpande 
under hela uppsatsstudien på Inport, vilket bidragit till en djup förförståelse för det som skulle 
studeras i uppsatsstudien. Djup förståelse för det studerade bidrar till högre validitet. 
 
Genom att kombinera både intervjuer och observationer ökar chanserna till högre validitet och 
så kallad triangulering kan användas. Enligt Patel och Davidson (2011:107) är triangulering 
att flera olika datainsamlingsmetoder använder, exempelvis intervjuer och observationer.  
 
Triangulering kan även innebära val av flera olika personer, platser eller tidpunkter som 
forskningen baseras på (Patel & Davidson 2011:107). Genom intervju och observation av två 
fallföretag på kundsidan blir uppsatsstudien bredare. Insamlad empiri från respektive studie 
kan jämföras med varandra, vilket ger en större bredd än om enbart ett kundföretag hade 
studerats. Enligt Denscombe (2009:71) underlättar fallstudiemetoden triangulering eftersom 
den stödjer användning av flera metoder och flera datakällor. 
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Intervjuer 
Alla intervjuer skedde enskilt och med en respondent i taget, för att inte låta respondenterna 
påverka varandras svar under intervjuerna. Alla intervjuer spelades även in för att efteråt 
kunna gå tillbaka och lyssna igenom för att få med allt viktigt som respondenterna sade och 
för att förhindra att antecknande under tiden som intervjuerna ägde rum skulle förhindra 
mängden information som kunde samlas in. Till samtliga intervjuer togs intervjuguider fram, 
en till respondenterna från kundföretagen (se Bilaga 1) och en till systemleverantörföretaget 
(se Bilaga 2). Intervjuguiderna är semistrukturerade med både specifika frågor och öppna 
frågor som tillät respondenterna att svara utförligt och utifrån egna idéer. Intervjuguiderna 
utformades för att vara flexibla med både öppna frågor och följdfrågor på flertal frågor, detta 
för att kunna anpassa intervjun efter respondentens svar. Intervjuerna som genomfördes var 
kvalitativa men med hög grad av strukturering där frågorna i intervjuguiderna följdes uppifrån 
och ned vid intervjutillfället. Många frågor i intervjuguiderna händer samman med varandra 
och om respondenten redan hade berört svaret på en fråga vid tidigare fråga upprepades 
liknande fråga igen, vilket ledde till att vissa svar blev mer utförliga eftersom respondenten 
fick tänka till en extra gång. Många följdfrågor däremot hoppades över under intervjuns gång 
eftersom den som blev intervjuad svarade även på följdfrågan i första svaret. Uppföljnings-
frågorna kunde som Patel och Davidson (2011) betonar stödja samtalet vid de tillfällen extra 
stöd behövdes för att få respondenten att svara på frågan. 
 
1.4.6 Fördelar med att använda en analysmodell 
En analysmodell beskriver grafiskt eller i berättande form det huvudsakliga som ska studeras. 
Analysmodellen kan beskriva nyckelfaktorer, konstruktion eller variabler och det förmodade 
förhållandet mellan dessa. Analysmodeller kan vara av olika detaljeringsgrad, baserade på 
teori eller inte och beskrivande eller i syfte att illustrera och visa (Miles & Huberman 
1994:18). Analysmodeller verkar bättre grafiskt än i text och att tidigare teori och empirisk 
undersökning är viktig input till analysmodellen (Miles & Huberman 1994:22). 
 
Utifrån studier av tidigare teori, se kapital 2. Teori, och viss empiri från praktik på Inport 
gällande relationen mellan Inport, dess kund och kundens kund togs en analysmodell fram för 
uppsatsstudien (se kapitel 2.4 Analysmodell). Analysmodellen är till stor del grafiskt designad 
med text som förklarar de olika delarna medan relationen mellan aktörerna och faktorer i 
analysmodellen visas grafiskt, vilket Miles och Huberman (1994) menar lämpar sig bäst. 
Analysmodellen användes som underlag till samtliga intervjuer och analysen (se kapitel 3. 
Analys). Analys, bygger på samtliga faktorer ur vald analysmodell. 
 
1.4.7 Bearbetning av data 
”För att göra ljudinspelning under en intervju krävs intervjupersonernas tillstånd” (Patel & 
Davidson 2011:87). Fördelen med ljudinspelning är att intervjupersonens svar registreras 
exakt men att närvaron av en bandspelare kan påverka intervjupersonens svar (Patel & 
Davidson 2011:87). Eftersom alla intervjuer spelades in behövdes inte en sammanfattning av 
intervjun antecknas under tiden som intervjun ägde rum. Samtliga intervjuer sammanfattades 
sedan översiktligt i tabeller och resultatet i form av utförliga svar från samtliga intervjuer 
redovisas i förhållande till teori i analyskapitlet (se kapitel 3. Analys). 
 
Insamlad empiri från genomförda intervjuer har analyserats och sammanställts i två olika 
tabeller, en tabell över intervjuerna med Inport (se tabell 1) och en tabell över intervjuerna 
med NH och HHH (se tabell 2). Tabellerna baseras på faktorerna ur vald analysmodell, vilka 
även analysen i kapitel 3. Analys bygger på. Enligt Yin (2014) är en hjälpfull start för att 
analysera resultatet av en fallstudie att leta efter mönster, insikter eller koncept som verkar 
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lovande. Detta kan genomföras genom att illustrera resultatet på olika sätt, exempelvis genom 
matriser av olika kategorier där resultaten placeras in i olika kategorier. Tabell 1 och Tabell 2 
fungerar likt Yin (2014) beskriver, som en illustration av resultatet i förhållande till olika 
kategorier. 
 
I analysen vägs empiri mot teori utifrån faktorerna i analysmodellen. Även förhållandet 
mellan alla faktorer i analysmodellen analyseras mellan de två relationerna systemleverantör-
kund separat, en relation mellan NH, Inport och NHs kund och en relation mellan HHH, 
Inport och HHHs kund. 
 
1.4.8 Generaliserbarhet 
Enligt Patel och Davidson (2011:56-57) är det viktigt att ta ställning till hur individer som ska 
ingå i undersökningen väljs ut ifall inte ”alla individer” kan undersökas. Vid fallstudier görs 
undersökningen på en mindre avgränsad grupp av en individ, en grupp av individer, en 
organisation eller en situation. Fallstudier kan även innebära att fler än ett fall studeras, 
exempelvis två organisationer och utgångspunkten är att få ett helhetsperspektiv få så 
täckande information som möjligt. Om en population har identifierats för fallstudien för att 
sedan slumpmässigt dra ut de fall ur populationen som ska studeras kan generaliserbarhet 
diskutera utifrån resultatet av fallstudien i förhållande till populationen. Det är även vanligt att 
flera olika metoder används för att samla in information av olika karaktär vid fallstudier, 
exempelvis genom intervjuer i kombination med observationer, för att få en så fyllig bild som 
möjligt av fallet. Denscombe (2009:60) betonar att vid fallstudier kan saker studeras i detalj 
och ger stora möjligheter att gå på djupet i undersökningen. Vid studier av relationer lämpar 
sig fallstudier bra eftersom fallstudier ger möjlighet att gå tillräckligt på djupet för att reda ut 
komplexitet i en situation, sociala relationer och processer tenderar att vara sammanlänkade 
med varandra och sammanlänkningen behöver förstås. 
 
Enligt Denscombe (2009:68) kan resultatet av en fallstudie komma att betraktas med misstro 
gällande huruvida det är rimligt att utifrån ett enda fall generalisera. Värdet med fallstudier är 
att det kan hantera subtiliteter och svårigheter i komplicerade sociala situationer eftersom 
studien begränsas till ett fåtal fall. Denscombe (2009:68) hävdar att forskare som nyttjar 
fallstudier kan möta frågor likt:  
 

 Hur representativt är fallet?  
 Är inte resultaten unika för det speciella fallet med dess omständigheter? 
 Hur kan man generalisera utifrån ett enda fall? 

 
Denscombe (2009:68) menar att forskare behöver svara på ovanstående frågeställningar för 
att bevisa att det går att generalisera resultaten från fallstudien. Enligt Denscombe (2009:68-
69) kan ett svar bygga på tre olika resonemang: 
 

 Även om ett enskilt fall är unikt i vissa avseenden ingår det i en bredare kategori. 
 Möjligheten att generalisera resultatet till andra exempel inom kategorin beror på i hur 

grad fallstudien liknar andra typer inom kategorin. 
 Vid redovisning av resultaten bör tillräckliga detaljer anges om hur väl fallet klarar en 

jämförelse med andra inom samma kategori för att ge läsaren möjlighet till bedömning 
av hur väl resultaten är relevanta för andra enheter. 
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För att jämföra fallet med andra fall av samma typ menar Denscombe (2009:70) att det kan 
krävas detaljer om faktorerna fysisk lokalisering, historisk lokalisering, social lokalisering och 
institutionell lokalisering. 
 
De två fallen som har studerats: Inport som systemleverantör i förhållande till NH som kund 
och Inport som systemleverantör i förhållande till HHH som kund, ingår båda i en större 
grupp. Inport är en systemleverantör men levererar affärssystem och logistiklösningar endast 
till hamnverksamheter och kan räknas till en större grupp av systemleverantör till hamn-
verksamheter. NH och HHH är båda hamnverksamheter och kan räknas till en större grupp av 
hamnverksamhet. Fallstudien i sig kan liknas till andra fall av relation mellan en system-
leverantör och en kund inom hamnbranschen.  
 
De aktuella fallen studerades både via intervjuer och via observationer för att få ett djup i 
studien. Uppsatsstudien får även ett bredare perspektiv och blir mer djupgående eftersom den 
baseras på två olika systemleverantör-kund relationer som går att jämföra med varandra för att 
styrka likheter och exemplifiera skillnader. Från varje fallföretag har även två personer 
intervjuats för att få mer djup i studien än om endast en person på respektive företag hade 
intervjuats. Genom att intervjua två personer istället för en kan större bredd uppnås och svaren 
kan stämma överens eller skilja sig åt. Om svaren skiljer sig åt kan svaren antingen vara 
motsägande eller kompletterande, vilket möjliggör för mer information än från endast ett svar. 
Att generalisera fallet till andra exempel inom samma grupp, kund och systemleverantör inom 
hamnbranschen, kan göras i de fall där systemleverantören står för drift av kunden EDI och 
kunden använder EDI i förhållande till en partner.  
 
För att sträva efter att uppsatsstudiens resultat ska kunna generaliseras valdes två kunder med 
en långt tillbakagående relation med systemleverantören och med aktiva verksamheter med 
ständigt återkommande utbyte av EDI. Det finns även möjlighet att andra verksamheter inom 
andra branscher inom främst logistikverksamheter kan liknas med hamnbranschen och på så 
vis ha nytta av resultatet av denna uppsatsstudie gällande framgångsfaktorer för och effekter 
av affärssystemsbaserad EDI-användning. Framgångsfaktorerna för EDI-användning utifrån 
litteraturstudien är både generella och för hamnbranschen men slutsatserna baseras på analys 
gjord av de insamlade empiriska resultaten från de två hamnföretagen. Alla slutsatser i 
uppsatsstudien grundar sig trots allt på att fallföretagen är aktiva inom hamnbranschen och det 
är viktigt att veta att både affärssystemet och den affärssystemsbaserade EDI som 
kundföretagen nyttjar är specifikt anpassad för hamnbranschen och de aktiviteter som rör en 
hamnverksamhet. I uppsatsstudien redovisas information om respektive fallföretag och 
förhållandet mellan fallföretagen och om intervjupersonerna för att ge möjlighet till egen 
bedömning om fallet lämpar sig i förhållande till andra fall.  
 
1.4.9 Källkritik 
Vissa av källorna är från 90-talet men anses ändå vara relevanta eftersom informationen i 
dessa källor styrks av eller stämmer överens även med informationen från källor som inte är 
äldre än 10 år gamla eller från senaste 1-3 åren. Flera av de senare källorna hänvisar även 
fortfarande till flertal av de äldre källorna som har använts, vilket styrker att informationen i 
de äldre källorna fortfarande är aktuell. Många källor har även tagits fram i samråd med 
handledare som har stor kunskap inom ämnet informatik och har rekommenderat flertal 
relevanta källor och kommit med återkoppling gällande relevans av de äldre källorna. Även 
de källor som är internetbaserade eller från avhandlingar i annan form än publicerade 
forskningsartiklar har använts för att stödja information snarare än att bidra med ny 
information. Informationen i äldre källor och källor som inte är publicerade forskningsartiklar 
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har med andra ord kritiskt granskats och undersökts för att konstatera att informationen 
fortfarande är giltig, både med hjälp av råd från handledare och med nyare forskningsartiklar 
inom samma område. 
 

1.5 Etiska överväganden 
Enligt Patel och Davidson (2011:62) är målet med allt forskningsarbete att ta fram så 
trovärdig kunskap som möjligt som är viktig för såväl forskaren själv som för samhällets 
utveckling. Även mindre forskningsprojekt likt uppsatsarbete ska omfattas av noga 
överväganden av forskningsetiska aspekter. Enligt Patel och Davidson (2011:62) och 
Vetenskapsrådet (2002) finns fyra övergripande etikregler att ta hänsyn till.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är de fyra etikreglerna följande: 
 

1. Informationskrav 
Forskaren ska informera de som berörs av forskningen om forskningsuppgiftens syfte. 
Inför undersökningen skall både syfte och en beskrivning av hur undersökningen ska 
genomföras ges till de berörda. Det ska även tydligt framgå att deltagande i 
undersökningen är frivilligt och att insamlade uppgifter inte kommer användas till 
något än forskningen. 

2. Samtyckeskrav 
De som deltar i undersökningen har själva rätt att bestämma över sin medverkan och 
forskaren ska inhämta samtycke från deltagare inför undersökningen. Deltagarna ska 
även kunna avbryta sin medverkan om så önskas utan att det får negativa följder. 

3. Konfidentialitetskrav 
Uppgifter rörande personer som deltar i en undersökning ska behandlas med 
konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras där obehöriga inte kommer åt dem. 

4. Nyttjandekrav 
Uppgifter insamlade angående enskilda personer får inte användas till något annat än 
forskningsändamål. Uppgifter insamlade under undersökningen får inte utlånas till 
kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga. 

 
Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar även att forskaren ska informera berörda personer, 
om de är intresserande, av var forskningsresultatet kommer att publiceras eller erbjuda en 
rapport eller sammanfattning. 
 
Informationskravet togs hänsyn till genom att alla berörda respondenter i uppsatsstudien 
informerades innan via telefon eller mail vilka ämnen studien skulle beröra och vilket syftet 
var med uppsatsstudien. Respondenterna fick veta att det var frivilligt att delta men även att 
intervjuerna önskades spelas in för uppsatsstudien ändamål, vilket samtliga respondenter 
samtyckte till. 
 
Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att respondenterna återigen på plats blev informerade 
angående vart deras medverkan skulle komma att publiceras, vilka fler som skulle vara del av 
studien, att intervjun önskades spelas in och att de när som helst hade möjlighet att avbryta 
eller meddela om det var något de sagt som de inte önskade skulle tas med i uppsatsstudien. 
Samtliga respondenter samtyckte till att medverka i uppsatsstudien och var medvetna om att 
det var helt frivilligt.  
 
Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att bekräfta med respondenterna att de 
godkände och kände sig bekväma med att deras namn uppgavs i uppsatsen. Alla respondenter 
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kände sig trygga i sin relation sinsemellan och upplevde inga bekymmer med att delta vid 
namn. I uppsatsen kommer dock samtliga respondenter nämnas vid respektive titel istället för 
namn, detta för att underlätta för läsaren och ge perspektiv utifrån de olika rollerna i 
förhållande till innehållet i analysen, se kapitel 3. Analys. 
 
Nyttjandekravet togs och tas hänsyn till genom att den insamlade empirin från samtliga 
intervjuer med samtliga respondenter inte kommer att nyttjas till något annat än denna 
uppsatsstudie. Den sammanfattade empirin publiceras endast i denna uppsats. 
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2 Teori 

2.1 Framgångsfaktorer 
Enligt Akkermans och van Helden (2002) är det viktigt att ta reda på vilka framgångsfaktorer 
som driver ett affärssystemprojekt till framgång. Framgångsfaktorer har samband med 
varandra i den meningen att förändring av en framgångsfaktor direkt eller indirekt påverkar 
även andra framgångsfaktorer. Akkermans och van Helden (2002) betonar att denna påverkan 
även sker i samma riktigt, antingen negativt eller positivt och leder till en cirkel av bra eller 
dåligt utförande. Fredriksson och Ljung (2010) påstår att framgångsfaktorer måste hanteras 
korrekt för att uppnå ett framgångsrikt resultat. 
 
2.1.1 Affärsrelationer 
Son et al. (2005) menar att under de senaste decennierna har företag använt elektroniska 
affärer, som t.ex. EDI, för att utveckla långvariga relationer med mer samarbete med sina 
partnerföretag i angränsande steg i logistikkedjan. EDI har haft en central roll för företag för 
att etablera nya relationer med partnerföretag. EDI kräver en långvarig relation mellan 
partnerföretag, en relation som är relativt stabil och där partnerföretag agerar med starkt 
integrerade affärsprocesser. Relationen kräver frekvent kommunikation genom anpassade 
länkar mellan partnerföretag (Son et al. 2005). Enligt Redondo et al. (2009) har företag vid e-
affärer vissa förväntningar på sitt partnerföretag. Fearon och Philip (2005) betonar att bra 
förståelse för partnerns förväntningar och hur fördelar uppfylls kan hjälpa till att uppnå bättre 
och långvariga relationer. Vid införande av ett nytt system är det lika viktigt att kommunicera, 
förbereda och bestämma förväntningar som att träna inför och stödja införandet av ett system 
(Motiwalla & Thompson 2012:45). Motiwalla och Thompson (2012:45) menar att effektiv 
kommunikation av förväntningar reducerar risker och ökar förutsättningarna för att systemet 
blir accepterat när det väl är infört. Flera projekt misslyckas på grund av bristande 
kommunikation mellan IT-personal och kunder. Motiwalla och Thompson (2012:45) menar 
även att ”det är väsentligt att utveckla, förstå och kommunicera avkastningen från 
investeringen, affärsprocesser och behovet av förändring”. 
 
Det är inte tekniken som används vid e-affärer som förbättrar e-handeln eller affärsrelationen 
mellan företag utan det är istället processen att arbeta tillsammans för att utveckla 
användningen av teknik och nya affärsprocesser som förbättrar affärsklimatet mellan 
företagen (Redondo et al. 2009). Partnerskap är en strategisk relation mellan två fristående 
företag som tillsammans strävar efter ömsesidiga fördelar och har ett erkänt högt beroende av 
varandra. Partnerskapet kan tillåta tillgång till ny teknik, marknad eller kompletterande 
kompetens. Ekonomiska fördelar är möjliga att uppnå genom en lämplig affärsrelation med 
gemensam forskning och utveckling (Lee & Gyoo 2005). 
 
EDI tillåter partnerföretag att automatiserat utbyta strukturerad affärsinformation mellan 
datorer elektroniskt, men för att en e-affär ska få klassas som EDI måste det uppfylla fyra 
villkor: Minst två företag i affärsmässig relation till varandra som användare, databehandling 
tillhörande transaktioner för båda (eller alla) företagen måste stödjas av oberoende 
applikationssystem, integriteten av data mellan applikationssystemen måste garanteras genom 
avtal för datakodning och formateringsregler och utbytet av uppgifter mellan applikations-
systemen måste ske via telekommunikationslänkar (Iacovou et al. 1995). 
 
De flesta företag inser att karaktären och kvalitén på deras affärsrelationer, hur dessa affärs-
relationer är och utvecklas, är avgörande för deras fortsatta framgång (Redondo et al. 2009). 
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E-affärer, likt EDI, har blivit ett etablerat sätt att utbyta information och utföra transaktioner 
mellan parter i flera olika branscher. Även om det finns aningar om att e-affärer kan ha en 
inverkan på affärsrelationer, är det inbördes förhållandet mellan e-affärer och affärsrelationer 
inte väl förstått (Redondo et al. 2009).  Både e-affärer och affärsrelationer påverkar effekt-
tillfredställelsen inom e-affärer. Eftersom företag kan ha flera olika skäl till att upprätta och 
underhålla affärsrelationer föreslås att multidimensionaliteten i utbytesprocesserna endast kan 
fångas upp genom att inkludera faktorer som är viktiga både för affärsrelationer och för e-
affärer (Redondo et al. 2009).  
 
Förtroende är en viktig faktor i en affärsrelation. Bandet mellan företag skapar hinder för 
uppsägning av relationen och kan även bli av vänskaplig grad mellan personerna från 
företagen. Anpassningen som kan bli mellan olika aktiviteter kräver samordning. Med 
samordning kommer även samarbete, vilket hänger samman med samordnade aktiviteter som 
genomförs av företagen för att uppnå bättre resultat över tiden (Redondo et al. 2009). 
Samarbete mellan företag kan vara kort-, medel- eller långsiktigt, ha låg eller hög grad av 
förankring, vara av hög eller låg risk och ha en låg eller hög grad av integration mellan 
företagens nyckelaktiviteter. Samarbeten är flexibla och av rättsligt åtagande tills en part 
avslutar uppgörelsen. Samarbete kan leda till större förtroende och engagemang bland 
aktörerna som ingår i samarbetet (Mclaughlin & Fearon 2013). 
 
2.1.2 Förtroendet mellan partnerföretag 
Förtroende mellan företag är en viktig faktor i en affärsrelation och en bra förutsättning för 
EDI-införande medan förtroende inom företaget är en viktig faktor för EDI-användning. 
Högre effektivitet kan exempelvis uppnås genom att företag förlitar sig på partnerföretag för 
att genomföra viktiga aktiviteter. När förtroendet mellan företag som använder e-affärer växer 
och osäkerheten angående intentioner angående anpassning av den andra parten minskar, 
uppnås effekter genom att fördelar uppnås som matchar förväntningarna. En positiv spiral 
mellan företagen uppstår och bidrar till en känsla av gemensamma mål, vilket för företagen 
närmare varandra och tillåter de att ta sig an fler gemensamma aktiviteter och utveckling 
(Redondo et al. 2009).   
 
Även Akkermans och van Helden (2002) drar slutsatsen att framgångsrik hantering av 
förväntningar är känt för att vara viktigt för lyckat införande av IT-system i allmänhet. 
Felaktig hantering av förväntningar kan bero på att leverantören överdimensionerar systemet 
eller att kunden underskattar komplexiteten av systeminförandet, därför är det viktigt att 
hantera förväntningar genom hela införandets livscykel. 
 
Förtroende, ömsesidigt beroende och engagemang mellan företag påverkar i vilken utsträck-
ning företag åtar sig EDI-införande och leder till en ökning av utbytet och prestanda inom e-
affärer. Företag som överväger EDI bör åta sig kompatibla affärsprocesser och en hög-
kvalitativ partner till relationen (Lee & Gyoo 2005). 
 
Lee och Gyoo (2005) menar att tron på att en partner kommer att utföra sina skyldigheter i en 
affärsrelation underlätta ett företags hantering av stress och konflikter. Förtroende och tro på 
att partnerföretaget ska utföra sina skyldigheter är starkt förknippat med ett företags vilja att 
samarbeta. Förtroende mellan partnerföretagen minskar även stress och ökar viljan till 
anpassning. Förtroende leder även till effektivitet genom gemensam problemlösning som i sin 
tur leder till att informationsutbytet underlättas. Med ett etablerat förtroende leder de 
gemensamma ansträngningarna inom en affärsrelation till bättre resultat än ansträngningarna 
från ett enskilt företag. Högt förtroende försäkrar att partnerföretag inte bryter mot avtal och 
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minskar sårbarheten i affärsrelationen när antalet partnerföretag ökar. Högt förtroende kan 
förknippas med hög EDI-prestanda genom förtroendets effekt på EDI-användning. 
Avsändaren av en transaktion måste förlita sig på att mottagaren har tillräckliga integritet- och 
säkerhetskontroller för att garantera att överföringen inte påverkas under överföringens gång 
(Lee & Gyoo 2005). 
 
2.1.3 Affärssystem 
Ett affärssystem är bestående av hårdvara, mjukvara, information och människor som bidrar 
med input, processer och output i förhållande till systemet. Affärssystem ska försörja 
företaget genom att konvertera data till användbar information för alla företagets intressenter 
(Motiwalla & Thompson 2012:32). Affärssystem är omfattande mjukvaruapplikationer som 
stödjer en organisations kritiska funktioner. Målet med ett affärssystem är att göra 
informationsflödet dynamiskt och direkt för att öka nyttan och värdet av informationen. 
Affärssystem integrerar avdelningar och funktioner inom ett företag i en enda infrastruktur 
som behandlar varje avdelnings behov (Motiwalla & Thompson 2012:28). Magnusson och 
Olsson (2008:9) definierar affärssystem som standardiserade verksamhetsövergripande 
systemstöd. Med verksamhetsövergripande menas att systemet ger full insyn och kontroll 
över verksamheten med ett enda system för alla funktioner inom verksamheten som behöver 
stöd (Magnusson & Olsson 2008:11-12). Kim (2009) menar att målet med affärssystem är att 
integrera företags hela verksamhet via en databas uppdelad efter alla funktionella områden. 
De flesta affärssystemleverantörer tillhandahåller detta genom ett affärssystem bestående av 
ett flertal moduler, nära besläktade med de olika funktionella områdena inom en verksamhet. 
Med flera olika moduler behöver företag inte installera samtliga moduler utan kan välja 
moduler efter dess behov och krav. Shaul och Tauber (2013) betonar att när affärssystem-
leverantörer fortsätter utveckla produkt och funktionalitet får kunder möjlighet att bibehålla 
eller skapa konkurrensfördelar baserat på unika affärsprocesser snarare än att anta samma 
affärsprocesser som andra företag, vilket inte är till fördel för något av företagen. Rikhardsson 
och Kræmmergaard (2006) påstår att integration sker av både affärsprocesser och system. När 
exempelvis försäljningsprocessen avslutas tar produktionsprocessen vid och därefter 
leveransprocessen. Integration genom logistikkedjan medför att aktörer inom logistikkedjan 
integreras via datautbyte, beteende, flöde av gods och samordning av aktiviteter. Rikhardsson 
och Kræmmergaard (2006) menar att affärssystemet inte endast är ett system utan mer blir en 
”aktör” inom organisationen avseende att skapa möjligheter, sänka kostnader, ge fördelar, 
ändra beteenden, öka integrationen och förbättra förhållanden med andra aktörer inom 
organisationen. En organisation skapas genom samverkan mellan aktörer och affärssystemet 
deltar i det dagliga samspelet inom organisationen. 
 
2.1.4 Införande av IT-system 
Liu et al. (2011) poängterar att ett viktigt mål för projektledarna vid ett IT-projekt bör vara att 
inte endast minska projektosäkerheten utan också att få kontroll över projektets osäkerhet 
genom att förbättra förmågan att uppskatta projektresultatet. Företag bör arbeta förebyggande 
för att bygga en bra grund för samarbete mellan systemutvecklare och användare innan tvister 
och konflikter hinner uppstå. Ett samarbete mellan användare, ledning och systemutvecklare 
kan öka kommunikation och samverkan mellan användare och systemutvecklare (Liu et al. 
2011). 
 
Införande av IT-system kan utlösa stora organisatoriska förändringar likt strategiska 
förändringar, strukturförändringar, processförändringar och kulturella förändringar (Harison 
& Boonstra 2009). IT-relaterade förändringar sker ofta tvärfunktionellt, flerdimensionellt och 
som transformerande processer, vilket kräver insatser på individ-, grupp- och organisations-
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nivå. Den komplexa miljön vid tekniska förändringar skapar hög risk för misslyckande. En 
risk är att användarna inte använder tekniken eller missbrukar den och därmed misslyckas 
företag med att uppnå förväntade fördelar (Harison & Boonstra 2009). 
 
Tekniska förändringar påverkar ofta kopplingen mellan flera enheter inom ett företag eller 
mellan flera olika företag som är sammanlänkade via ett enda affärssystem, exempelvis ett 
system för hela logistikkedjan. Sammanlänkade företag för oftast med sig affärsintegration, 
standardiserade affärsprocesser och dataintegration inom och mellan de sammankopplade 
företagen. Införandeprojekt kan bland annat kännetecknas av tekniska förändringar med stora 
systemspecifikationer, olika geografiska platser, flera grupper av intressenter och avsedda 
eller oavsiktliga faktorer som påverkar projektets komplexitet och projektets framgång 
(Harison & Boonstra 2009). 
 
Harison och Boonstra (2009) menar att förändringsledare fokuserar vanligtvis på antingen IT 
eller organisatoriska frågor snarare än att skapa en överblick över hela förändringsprocessen, 
vilket lätt kan leda till projektets misslyckande. Tre faktorer som kan leda till ett projekts 
misslyckande är: processdrivna frågor, kontextstyrda frågor och innehållsdrivna frågor. 
Processdrivna frågor relaterar till projektplanering och projektledning. Kontextstyrda frågor 
relaterar till frågor gällande strategi, kultur och politik. Innehållsdrivna frågor relaterar till 
mjukvara, hårdvara och IT-experter. Förändringsledare som huvudsakligen fokuserar på IT-
frågor misslyckas ofta med att uppmärksamma kontextstyrda frågor, likt affärsnytta, och 
tenderar att bli förblindade av oönskade organisatoriska konsekvenser och problem med 
systeminförandet och inte se de positiva möjligheterna. Förändringsledare tenderar även att 
ignorera möjligheten att dra nytta av IT-baserade organisatoriska förbättringar och tror att IT i 
sig självt är tillräckligt för att skapa organisatoriska förbättringar. Förändringsledare som 
huvudsakligen fokuserar på organisatoriska frågor är ofta omedvetna om möjligheterna som 
IT erbjuder och förlitar sig på IT-experter och IT-leverantörer med egna kommersiella 
intressen. Förändringsledarnas fokus ligger ofta på människor, kultur, struktur och personal-
politik utan att använda IT (Harison & Boonstra 2009). 
 
Liu och Yuliani (2016) lyfter fram riskfaktorer som är viktiga för både kunden och för 
systemleverantören inom en kund-systemleverantör relation. Exempel på riskfaktorer är brist 
på kommunikation mellan kund och systemleverantör, brist på stöd från högsta ledningen, 
bristande hantering av planering, tid och budget. Från systemleverantörens perspektiv nämns 
även riskfaktorn otydliga krav eller missförstånd av krav. Otydliga krav kan leda till frekvent 
omarbetning som kostar både tid och resurser. Både kunder och leverantörer bör anta 
gemensamt ansvar för att ta fram krav. Otydliga krav kan påverka både planering, tid och 
budget och bör tas på allvar och ägnas tid av både kund och leverantör. Haddara (2014) menar 
att vid införande av affärssystem är det viktigt och företag bör veta ifall företaget har råd att 
köpa och införa affärssystemet. Vetskap angående om företaget har råd att köpa och införa ett 
affärssystem är en viktig faktor vid en urvalsprocess. Vid införande av affärssystem till-
kommer kostnader utöver affärssystempaketet som hårdvara, mjukvara, konsulttjänster, 
utbildning och organisatoriskt förändringsarbete.  
 
Haddara och Elragal (2013) menar att vid införande av affärssystem uppfattas kostnad-
suppskattningsfasen i allmänhet som en viktig fas av företag. Noggrannheten i kostnads-
uppskattningarna är dock en utmaning och kostnadsberäkning vid införande av affärssystem 
kräver analyser av direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är förutsedda och kända 
kostnader medan indirekta kostnader är organisationskostnader till följd av övergång från 
gamla arbetsrutiner till nya arbetsrutiner. Bernroider (2013) menar att enligt den så kallade 
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projekttriangeln kan högre kvalitet förverkligas genom att acceptera högre nivåer av 
förbrukade resurser som kostnader och tid. Att acceptera högre kostnad och längre tid för att 
uppnå ett bättre projektresultat kan vara ett medvetet val av företag. Bernroider (2013) drar 
slutsatsen att blir en specifik framgång eller ett specifikt misslyckande endast svagt relaterat 
till vid en situation som upplevs likt tidigare framgång eller misslyckande men vid senare 
tillfälle. 
 
Systemintegration bör förekomma på flera olika nivåer inom ett företag och inte enbart på en 
nivå avseende hårdvaruplattform och nätverk. En viktig aspekt angående systemintegration är 
delning och tillträde, företag bör bli bekväma med idén av att dela med sig av kritisk 
information med sitt partnerföretag för att systemintegrationen mellan partnerföretagen ska bli 
så lyckad som möjligt (Motiwalla & Thompson 2012:347). 
 
För att uppnå kundnöjdhet måste systemleverantören förklara för kunden vad mervärdet är, 
innan införandeprojektet påbörjas. Systemleverantören måste även förstå kundens behov och 
kunden måste uppfatta att systemleverantören tillför kompetens till kundens verksamhet. 
Systemleverantörens kompetens är en avgörande faktor för kundnöjdheten och kunden måste 
även uppfatta att systemleverantören är ärligt. Det är även viktigt att båda parter upplever att 
relationen mellan de kommer att bli långvarig och att båda parter tar ansvar för sina egna 
misstag. Uppfylls dessa faktorer på ett tillfredsställande sätt kommer kunden att uppfatta att 
systemleverantören ger ett mervärde till kunden (Fredriksson & Larsson-Steen 2013). 
 

2.2 E-affärer 
Kia et al. (2000:332) hävdar att e-affärer kan definieras som ”användning av teknik för att 
underlätta informationsutbytet i handelstransaktioner mellan företag och privatpersoner, öka 
tillväxten och lönsamheten i hela leveranskedjan”. Med e-affärer finns stora möjligheter att 
öka effektiviteten och minska kostnaderna inom hela logistikkedjan (Kia et al. 2000). E-
affärer förändrar hur affärer fungerar avseende köp, försäljning, kundservice och relationen 
till systemleverantör (Motiwalla & Thompson 2012:36).  
 
E-affärer kan beskrivas som uppsättning av processer och verktyg som underlättar för företag 
att bedriva verksamhet både internt och externt genom att använda internetbaserad 
informationsteknik. E-affärsapplikationer anses vara gynnsamma mekanismer som förbättrar 
företags välstånd och bidrar till nya möjligheter gällande leverans av gods och tjänster. E-
affärsapplikationer ökar värdet genom förbättring i logistikkedjans effektivitet. E-affärer ger 
även företag möjlighet att konkurrera på den globala marknaden genom ökad konkurrenskraft 
till följd av användning av informationsteknik inom det egna företaget och via länkar till 
partnerföretag och kunder (Čiarnienė & Stankevičiūtė 2015).  
 
Zhu och Kraemer (2005) illustrerar värdeskapande från användning av e-affärer enligt en 
hierarkisk pyramid med tre olika nivåer. Längst ned i hierarkin är systemet som ligger till 
grund för e-affärerna, i detta fall internet med öppna standarder och breda anslutnings-
möjligheter. Internets egenskaper ger olika effekt gällande att nå ut till kunder och riklighet av 
information. Den globala räckvidden med internet möjliggör kostnadseffektivt tillgång till nya 
marknader, attraktion av nya kunder och bättre samordning mellan leverantör och 
partnerföretag. Internets egenskaper väcker även frågor angående säkerhet och integritet för 
transaktioner via Internet. Nästa nivå i hierarkin är värdeskapande i form av transaktions-
effektivisering, expansion av marknad och delning och samordning av information. Högst upp 
i hierarkin är effekter som påverkar företaget i form av inverkan på försäljning, inverkan på 
företagets egna prestationer och inverkan på upphandling och anskaffning.  
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Även Nilsson (2001) definierar tre utvecklingsnivåer inom ett företag: affärsutveckling, 
verksamhetsutveckling och systemutveckling. Inom utvecklingsnivån affärsutveckling ingår 
strategisk planering och arbete för att stärka företagets relationer till andra aktörer på 
marknaden och i omvärlden. Verksamhetutvecklingsnivån innefattar intern utveckling av 
processer, arbetsuppgifter och funktioner med stöd av IT. Den sista utvecklingsnivån 
systemutveckling innefattar framtagning och förvaltning av företagets affärssystem, som kan 
betraktas som verksamhetsstöd och möjliggörare för nya affärer (Nilsson 2001). Enligt 
Nilsson (2001) bildar verksamhetsutvecklingsnivån, den mellersta nivån, en länk mellan 
affärsutvecklingsnivån och systemutvecklingsnivån genom att verksamhetsprocesser berör 
både strategiska frågor och användning av affärssystemet på ett företag. Utan hårt arbete med 
verksamhetsprocesser är det svårt, om inte nästan omöjligt, att få ut strategiska effekter av IT-
stödet. 
 
2.2.1 EDI 
EDI (automatiserat elektroniskt datautbyte) är en form av e-affär där ett företag, köpare eller 
säljare, upprättar individuella länkar med en eller flera partnerföretag elektroniskt, via en 
dator-till-dator kommunikation (Lee & Gyoo 2005). Nurmilaakso (2008) menar att EDI syftar 
till att utbyta data utan mänsklig inblandning och Lee och Ahn (2009) definierar EDI som 
interorganisatoriskt utbyte av affärsdata i standardformat via telekommunikationsnätverk. Di 
Turi (1993) definierar EDI som överföring av affärsdata och teknisk data som sker 
elektroniskt från dator till dator med hjälp av en överenskommen standard för att strukturera 
meddelandet som utbyts. 
 
Enligt Damsgaard och Lyytinen (1998:277) kan EDI definieras som ”standardiserad affärs-
kommunikation mellan oberoende datoriserade affärssystem och tillhörande tekniska 
komponenter”. Viktiga funktioner inom EDI är användningen av ett hjälpmedel för 
elektronisk överföring och strukturerade, formaterade meddelanden baserade på överens-
kommelse mellan partnerföretagen. Snabb leverans från avsändare till mottagare och om-
gående bearbetning av data som resulterar i svar till avsändande organisationen är också 
viktiga fördelar som EDI-användning ger (Damsgaard & Lyytinen 1998). Enligt Nurmilaakso 
(2008) påskyndar EDI affärsinteraktioner, minskar fel och sänker driftkostnader. 
 
Damsgaard och Lyytinen (1998) hävdar att EDI är system som används i relation mellan två 
eller flera företag. EDI länkar samman företag elektroniskt, vilket sänker ”gränsen” mellan 
företagen, och för de närmare varandra. EDI bygger på avancerad och pålitlig telekommuni-
kationsinfrastruktur och bidrar till en komplex, nyskapande och abstrakt innovation som 
kräver kunskap för att införa och driva. För att uppnå fulla fördelar med EDI bör företag 
ansluta EDI till sina interna datasystem, vilket kräver att företaget är moget i sin interna 
användning av IT. EDI-införanden bygger ofta på drift från ett tredjepartsföretag, så kallat 
VAN-företag (mervärdes nätverk). Drift från ett tredjepartsföretag är en ekonomisk lösning 
eftersom det kostar mycket för företag att upprätta egna direktlänkar till alla inblandade 
partner. Att använda VAN-företag kan också minska bördan av komplexiteten av EDI-
kommunikationen och bidrar till lättare för små företag att erbjuda kommunikation via EDI 
till potentiella EDI-användande partnerföretag. Lee och Ahn (2009) menar att företag som ska 
införa EDI bör välja VAN-företag och systemleverantör som kan ge grundläggande kontroll-
funktioner och erbjuder de EDI-standarder som behövs av företaget. 
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Framgångsfaktorer för införandet av EDI 
Lee och Ahn (2009) betonar att systemintegration med en affärssystemapplikation och stor 
volym av transaktioner är nödvändigt för att EDI ska vara lönsamt. Fördelarna med EDI ökar 
när EDI utnyttjas och automatiseras till fullo (Lee & Ahn 2009). Fullständiga ekonomiska 
fördelar av EDI åstadkoms med hjälp av EDI för hela cykeln av affärstransaktioner (Weigel & 
Miller 1999). 
 
För att realisera den fulla potentialen av EDI bör avsevärd uppmärksamhet ägnas åt 
införandet. Viktiga faktorer som bidrar till ett framgångsrikt införande av EDI är bland annat 
stöd från högsta ledningen, tidig användarinvolvering, stöd inom branschen och kompabilitet 
med- och stöd från det ledande affärssystemet. Val av EDI-standard, hantering av föränd-
ringar inom organisationen och arbetsutformning är viktiga faktorer för ett lyckat införande av 
EDI (Angeles et al. 2001). Framgångsfaktorer vid EDI-införande kan bland annat vara val av 
EDI-standard, relation med partnerföretag, tillgänglighet av VAN-företag, pålitliga säkerhets-
kontroller, omvandling av affärsprocesser och kompabilitet av hårdvara och mjukvara mellan 
partnerföretag. EDI-standard är viktigt eftersom det bidrar till det format som krävs av företag 
för att överföra data direkt från sin dator till partnerns dator (Angeles et al. 2001). Det 
inledande skedet för partnerföretagen för ett framgångsrikt EDI-införande är att välja den 
internationella standard som kommer att gälla för affärsdokumentstrukturen (Agdas & Ellis 
2010). Enligt Copeland och Hwang (2016) är standard en nödvändig del av EDI eftersom 
standard löser att två företag kan utbyta information med en gemensam grundstruktur. Agdas 
och Ellis (2010) drar slutsatsen att inom olika branscher har olika internationella standarder 
antagits för att fungera som ett gemensamt språk mellan berörda parter. Valet av standard är 
en utmaning för företag som ska införa EDI eftersom de kan komma att behöva justera sin 
affärsdokumentstruktur för att matcha dokumenttypen med den överenskomna EDI-
standarden. Data som ska överföras måste vara i ett EDI-dokumentformat som stödjs och om 
företagets ursprungliga affärdokument inte stödjs kan dessa behöva omarbetas och omvandlas 
för att matcha EDI-standarden eller EDI-dokumentformatet (Agdas & Ellis 2010). 
 
EDI möjliggör en effektiv logistikkedja genom elektronisk överföring av strukturerad och 
noggrann information. Inom logistikkedjan är aktuella och korrekta informationsutbyten 
viktiga för svarstider, flexibilitet och driftsäkerhet. Crum och Premkumar (1996) menar att 
affärsmiljön spelar en viktig roll vid införande av EDI-teknik och Angeles et al. (2001) 
betonar att en bra relation med partnerföretag är en framgångsfaktor vid EDI-införande.  
 
Miljömässiga effekter som spelar roll vid införandet av EDI är beroende, i form av makt, och 
transaktionsklimat, i form av förtroende. Makt kan vara i form av att företag kan använda 
andra företags beroende av företaget för att kräva införande och användning av EDI. 
Transaktionsklimat i form av förtroende kan bygga på att företag med långvarigt samarbete 
och förtroende etablerar elektronisk integration sinsemellan för att uppnå ömsesidiga fördelar 
(Crum & Premkumar 1996). Även Lee och Gyoo (2005) menar att företag som koncentrerar 
sig på att använda EDI i en miljö av samverkan mellan företag är mer benägna att införa EDI 
framgångsrikt inom sitt företag. IT-experter med fokus på det tekniska är viktiga för att 
övervinna eventuellt motstånd mot införandet. IT-experter ska främja införandet av EDI inom 
företaget, skapa en medvetenhet och en positiv inställning till införandet hos användarna och 
säkerställa tillräckligt med resurser för införandet. Kostnaden för att installera nödvändig 
hårdvara/mjukvara och att etablera den elektroniska kopplingen mot partnerföretag kan vara 
en hämmande faktor för införandet av EDI. Det finns även kostnader för utbildning och 
nyutveckling av arbetsmetoder för att säkerställa ett framgångsrikt införande av EDI (Crum & 
Premkumar 1996). 
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EDI skiljer sig från andra tekniska lösningar genom att EDI inte kan införas ensidigt av ett 
företag. Många företag inför EDI för att partnerföretag övertalar eller tvingar de till att 
använda EDI för att vinna samordningsfördelar. Det är lättare för företag att utvidga 
samarbetet, öka graden av integration och användning av EDI med deras partnerföretag när de 
har ett bra förhållande (Lee & Gyoo 2005). Enligt Son et al. (2005) är oron hos stora 
leverantörer som tar initiativ till EDI-införanden oviljan hos mindre kunder att också införa 
EDI. För att överbrygga detta försöker ofta stora företag att påverka sina kunders beslut 
angående EDI-införande. Enligt Iacovou et al. (1995) bidrar externa påtryckningar till inte-
gration av EDI. Mest huvudsakliga faktorerna av extern press, drivkraft, är konkurrenstryck 
och påtryckning från partnerföretag, kunder kan exempelvis kräva att deras leverantörer 
använder EDI. Son et al. (2005) hävdar att många företag väljer att införa EDI minimalt, helt 
enkelt för att möta kundernas krav. För att uppfylla de fulla fördelarna med system som 
stödjer hela logistikkedjan behöver företag elektroniskt utbyta en större volym och variation 
av information via EDI med sina partnerföretag (Son et al. 2005). Ett företags beslut att införa 
EDI påverkar även andra företags beslut gällande införande av EDI (Damsgaard & Lyytinen 
1998).  
 
Ett stort problem vid införandet av EDI är kostnaden för små företag att införa EDI. Det är 
ofta de större företagen som ställer krav på sina mindre kunder, som kan känna sig tvingade 
att använda EDI för att bibehålla sin affärsrelation (Garstone 1995). Stora leverantörer kan 
utnyttja sina kunders beroende av dem och kräva att de inför och använder EDI. En leverantör 
och en kund med en långvarig relation av samarbete och förtroende kan tillsammans införa 
EDI för att erhålla ömsesidiga fördelar. Stöd från partnerföretag har även en positiv påverkan 
på införandet av EDI (Crum & Premkumar 1996). För att företag ska uppnå fulla nyttan av 
EDI bör införandet av EDI-tekniken vara väl utbredd hos företagets leverantörer eller kunder 
(Iacovou et al. 1995). Transaktioner med EDI eliminerar kostnader för att upprätthålla 
parallella system som används i transaktioner med icke EDI-kompatibla partnerföretag. När 
flera företag blir EDI-kompatibla minskar kostnaderna för affärstransaktioner för EDI-
användarna, som effektivare kan behandla majoriteten av eller samtliga sina inköp, försälj-
ningar och betalningar via EDI (Iacovou et al. 1995). 
 
Vissa leverantörer har utvecklat webbaserad EDI-teknik som möjliggör för deras partner-
företag att få tillgång till EDI-meddelanden via internet. För att använda webbaserad EDI-
teknik räcker det att partnerföretaget har en dator som är utrustad med internetanslutning och 
en webbläsare. Webbaserad EDI-teknik övervägs av många stora företag för att så småningom 
få alla deras partnerföretag EDI-anslutna. Genom att få alla partnerföretag anslutna via EDI 
kan företag eliminera parallella, dyra och mindre effektiva kommunikations- och kontroll-
metoder, likt exempelvis faxsändningar av logistikinformation som order (Agi et al. 2005). 
 
2.2.2 Effekter av EDI-användning 
EDI kan ge effekter i form av både operativa och strategiska fördelar (Agi et al. 2005, 
Redondo et al. 2009). Iacovou et al. (1995) och Damsgaard och Lyytinen (1998) betonar även 
strategiska fördelar som ”indirekta fördelar” och operativa fördelar som ”direkta fördelar” 
med EDI. Enligt Nurmilaakso (2008) tendera större företag att känna igen strategiska och 
operativa fördelar från EDI lättare än små företag. 
 
Strategiska fördelar 
Strategiska fördelar från EDI-användning kan vara stöd för nyutvecklade processer, exempel-
vis genom metoder för leveranser i utsatt tid, förbättrad konkurrenskraft och förbättrad kund-
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service (Agi et al. 2005). Enligt Redondo et al. (2009) inkluderar strategiska fördelar ökade 
försäljningsvolymer, utveckling av nya produkter, tillgång till nya marknader och ny kapacitet 
inom företaget. Crum och Premkumar (1996) påstår att EDI spelar en viktig roll i hantering av 
logistikkedjan betonat leverantörens svarsmöjlighet, flexibilitet och pålitlighet, vilket kan 
förbättra kundservicen och logistikproduktiviteten. Enligt Fearon och Philip (1999) utvecklas 
strategiska fördelar som bättre sammanhållning internt på företaget och närmre kontakt 
externt med partnerföretag över tid.  
 
Iacovou et al. (1995) betonar ”indirekta fördelar”, som refererar till EDIs påverkan på affärs-
processer och relationer. De indirekta fördelarna är oftast taktiska fördelar och konkurrens-
fördelar (Iacovou et al. 1995). Damsgaard och Lyytinen (1998) menar att indirekta fördelar är 
mer omfattande än ”direkta fördelar” och innebär stora förändringar i leveranskedjans 
relationer och strukturer. De indirekta fördelarna kan bland annat innebära förbättrat ansvar, 
ökning av företagets tillförlitlighet och bättre övervakning av företagets omgivning. Iacovou 
et al. (1995) menar även att indirekta fördelar kan innebära ökad operativ effektivitet, bättre 
kundservice och förbättrade relationer inom företaget. 
 
Agdas och Ellis (2010) hävdar att inom byggbranschen kan införandet av EDI förbättra 
integrationen inom logistikkedjan genom att minska hinder för samverkan på grund av att 
branschen är geografiskt splittrad. På lång sikt kan införandet av EDI motverka de negativa 
effekterna av en geografiskt splittrad bransch och därmed förbättra leverantörsrelationer, 
förbättra konkurrenskraft och uppnå värdeskapande (Agdas & Ellis 2010). 
 
Operativa fördelar 
För företag introduceras ofta EDI som ett sätt att minska pappersarbete och förbättra 
datahanteringen i samband med stora volymer av data, vilket minskar administrativa 
kostnader och möjliggör effektivare affärsprocesser (Fearon & Philip 1999). Operativa 
fördelar kan vara i form av kostnadsminskningar till följd av automatisering och förbättring av 
aktiviteter relaterade till datahantering, lagring och överföring (Agi et al. 2005). Redondo et 
al. (2009) menar att EDI leder till kostnadsbesparingar till följd av förbättrad administration 
och produktivitetsförbättringar, vilket sker genom förenkling av arbetsuppgifter (Redondo et 
al. 2009). Fördelar av EDI som minskade projektkostnader, ökad produktivitet och effektivitet 
genom minskat svinn och allmän förbättring av vinstmarginaler (Agdas & Ellis 2010). EDI-
användning kan även leda till förbättring genom mer exakta data och minskning av antalet fel 
med hjälp av exempelvis bokföring och fakturering. Företag som är initiativtagare till EDI-
införanden är mer medvetna om operativa fördelar än de företag som inför EDI därför att de 
är tvingade till det (Agi et al. 2005).  
 
Användning av EDI-teknologi kan erbjuda ”direkta fördelar” som operativa besparingar 
relaterade till intern effektivisering av företaget. Direkta fördelar kan leda till stora 
ekonomiska besparingar och stort fokus är på EDI och dess inverkan på verksamheten. EDI-
användning erbjuder flera möjligheter som kan mynna ut i organisatoriska fördelar om de 
kombineras med lämplig affärsstrategi och omarbetning av affärsprocesser (Iacovou et al. 
1995). Även Damsgaard och Lyytinen (1998) betonar att EDI kan leda till direkta fördelar 
som bättre effektivitet inom den egna verksamheten, bättre mottaglighet för kunderna, ökad 
konkurrensförmåga, förbättrade handelsrelationer, automatisering av repetitiva administrativa 
processer och optimering av lagernivåer, mycket till följd av det snabba och mindre fel-
benägna förhållandet mellan förfrågan och svar via EDI. 
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Fördelar som EDI resulterar i är enligt Di Turi (1993) bättre kvalitetskontroll, administrativa 
kostnadsbesparingar, effektivare lagerstyrning och lagringsutrymme och fullständig integra-
tion med automatiserade system som redan existerar i näringslivet.  
 
Hinder 
Små företag kan sakna tillräcklig kunskap för att införa EDI och bristen på kunskap utgör ett 
märkbart hinder för införandet av EDI. Även gamla standarder och gamla applikationer kan 
leda till hinder vid införandet av EDI (Damsgaard & Lyytinen 1998). Redondo et al. (2009) 
menar att hinder kan vara interna hinder relaterade till samspelet på företaget eller externa 
hinder i form av yttre påverkan från relationen med partner. 
 
Nurmilaakso (2008) påstår att små- och medelstora företag tenderar att sakna nödvändig 
organisatorisk beredskap och förståelse för effekter från EDI-användning och är därmed 
ovilliga att införa EDI i sin verksamhet på grund av de höga kostnaderna. Skälet till de höga 
kostnaderna kan vara både införandet av EDI och införandet av ett affärssystem som stödjer 
användningen av EDI. Redondo et al. (2009) definierar volym som det totala antalet 
transaktioner som hanteras elektroniskt från ett företag till ett annat företag och Nurmilaakso 
(2008) menar att ifall ett företags kunder inte använder EDI och volymen av affärs-
interaktioner är för låg rättfärdigar det inte införandet av EDI. Ett annat hinder för EDI kan 
vara höga kostnader för genomförandet, driften och underhållet. Redondo et al. (2009) hävdar 
att höga volymer, en bredd och mångfald av olika transaktioner och ökad systemintegration 
minskar löpande kostnader för transaktioner. Tillräcklig volym, mångfald av transaktions-
dokument, systemintegration, förtroende mellan samordnade partnerföretag och gemensamma 
förväntningar är nödvändning för företag som inleder e-affärer.  
 
2.2.3 Säkerhet vid EDI 
Internetutvecklingen skapar ny kapacitet för EDI-kommunikation och internet, med den 
storskaliga anslutningen, har visats sig vara den lämpligaste plattformen för e-affärer med 
EDI. Internetbaserade teknologier likt webbläsare och standard kommunikationsprotokoll 
stimulerar tillväxten av internet som en kommunikationsplattform för standardiserad 
elektronisk information mellan företag. Det är nödvändigt att förstå de faktorer som leder till 
ett framgångsrikt genomförande av EDI inom företag (Lee & Gyoo 2005). 
 
Di Turi (1993) påstår att EDI måste skyddas från en rad potentiella hot eftersom informa-
tionen generellt utbyts via publika kommunikationskanaler. Exempel på potentiella hot är om 
någon obehörigt för in ny information, ändrar i, tar bort eller kopierar befintlig information 
eller spelar upp informationen i meddelandet på något vis. Ett EDI-meddelande kan skyddas 
genom en integritetskontroll av meddelandets innehåll, för att upptäcka om otillåten 
datamodifiering av meddelandet har skett. För att kontrollera meddelandets integritet skickas 
ett integritetskontrollvärde med. Detta integritetskontrollvärde kan beräknas genom 
användning av en symmetrisk eller asymmetrisk algoritm, vilket mottagaren sedan kan 
kontrollera stämmer utifrån motsvarande algoritm och jämföra resultatet med det värde som 
uppgetts. För att förhindra dubblering, tillägg, radering eller inspelning av meddelandet kan 
även ett meddelandesekvensnummer eller en tidsstämpel läggas till i meddelandet. Fler sätt att 
skydda ett meddelande är genom en autentisering av ursprungsavsändaren, skydd mot 
förnekelse av att meddelanden har kommit fram från avsändaren såväl som fram till 
mottagaren och skydd mot obehörig läsning, kopiering eller utlämnande av meddelandets 
innehåll, vilket kan säkerställas genom kryptering av data (Di Turi 1993).  
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Konkurrensfördelar till följd av EDI-användning kan uppnås genom kontroll av integritet och 
exakthet i data. Innan ett företag beslutar att införa EDI måste säkerhetskontrollerna av EDI 
fastställas för att fastställa tron angående att systemet är säkert att använda (Lee & Ahn 2009). 
 

2.3 EDI i hamnar 
Enligt Garstone (1995) var containerskeppning en av de tidiga industrierna att bli starkt 
beroende av operativa datorsystem. Containerhamnar och containerterminaler var perfekt för 
utvecklingen av datorsystem för lager- och logistikkontroll, datorsystem som kontinuerligt 
uppdaterats allt eftersom containerhandeln blev mer sofistikerad och kapaciteten för dator-
systemen avancerade. 
 
2.3.1 Konkurrenskraft och effekter 
Enligt Beškovnik och Twrdy (2015) kan införandet av en IT-plattform tillgodose behovet av 
utbyte av exakt data vid rätt tidpunkt, kommunikation och integration mellan hamnar och 
andra från omvärlden. Beškovnik och Twrdy (2015) menar att efter införandet av ett IT-
system måste hamnar fortfarande vara konkurrenskraftiga i både sina hamntjänster och 
inlandsförbindelser. Hamnar integrerade i en enda EDI-plattform eliminerar dokument-
hantering, förbättrar dataöverföring och stödjer logistikkedjan (Beškovnik & Twrdy 2015). 
Mclaughlin och Fearon (2013) drar slutsatsen att en hamns konkurrenskraft utgörs av 
kvaliteten på hela hamnen. Kvaliteten på hela hamnen innefattar tillhandahållande av 
nyckeltjänster, transportlänkar inrikes och utrikes och relationen mellan hamnen och 
terminaloperatörer och rederier. Som konsekvens av sammanlöpandet av ny teknik, dyna-
miska marknader och globalisering måste företag bli lika duktiga på att bevara befintlig 
marknad som att söka nya möjligheter på marknaden (Mclaughlin & Fearon 2013). 
 
Effektiv användning av e-affärer inom skeppning och distribution av last kan förbättra 
hanteringen av transport, logistik, handel- och transportdokumentation, försäkringar och 
internationell handelsfinansiering. Inom hanteringen av transport kan det innebära optimering 
av valet av transportföretag baserat på tjänstebehov och godstyp. Logistikhanteringen kan 
förbättras genom spårning av container från ursprungshamnen till avlastningshamnen. 
Handel- och transportdokumentation inkluderar elektronisk utveckling och överföring av 
bland annat fartygsdokument och tullklarering (Kia et al. 2000). 
 
Ett väl utformat datoriserat styrsystem för container kan öka driftseffektiviteten i container-
terminalen och tillhandahålla fördelar som snabbare av- och pålastning av container och 
snabbare förflyttning av container. Elektroniska enheter att använda i containerterminalen 
minskar manuellt arbete och pappershantering för arbetarna. Det underlättar också ett i tid 
punktligt informationsflöde och en förbättrad kontroll och kvalitet på både tjänster och beslut 
(Kia et al. 2000). 
 
Garstone (1995) menar att ett effektivt system är nödvändigt för att möta kraven på att vara i 
tid, ett krav som utvecklats av tillverkningsindustrin. Varje steg i processen är tidsmässigt 
planerad till perfektion. Snabb och effektiv planering, stuvning och spårning av gods krävs 
som svar på tillverkarnas behov och EDI är en naturlig teknik för överföring av denna viktiga 
information.  
 
2.3.2 EDIFACT 
EDIFACT är automatiserat elektroniskt datautbyte för administration, handel och transport 
(Di Turi 1993). EDIFACT blev en FN-standard 1987 och var standard för EDI innan web-
standarder, exempelvis XML, uppkom (Kunzler 2002).  
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Ett exempel på vad som kan kommuniceras via EDI inom hamnverksamheten är lastplanen 
för ett fartyg. Lastplanen kallas i EDIFACT-termer för BAPLIE och består av information 
som identifierar fartyget och flera segment för varje container ombord på fartyget, 
innehållande relevant information om container. Informationen angående container kan vara 
exempelvis dess plats på fartyget, lastning- och destinationshamn, vilken typ av gods som 
transporteras i container och under vilka förhållanden godset ska förvaras ombord. BAPLIE-
meddelandet passerar mellan hamnar och innehåller användbar information för hamnen men i 
dess oarbetade utformning är det obegripligt för andra än en dator. Datorn används för att 
översätta EDIFACT-data och bidrar till att BAPLIE-meddelandet blir läsbart för hamn-
operatörerna så att dessa förstår och känner igen meddelandet. Lastplanen behövs i hamnen 
för att veta vad som ska lossas utan att behöva flytta andra container i processen. Lastning och 
lossning kan göras i flera olika hamnar längs med fartygets resväg och med hjälp av 
lastplanen vet arbetarna i hamnen vart på fartyget de ska lasta sina containrar, med minsta 
möjliga flytt av container som redan finns ombord på fartyget. Traditionellt överfördes 
lastplanen via fax, vilket kunde vara 60 sidor långt och fördes manuellt in i hamnens 
datorsystem. Problem likt att informationen inte var den senaste tillgängliga kunde uppstå. 
EDI sparar tid, minskar fel och tillgängliggör den senaste uppdaterade informationen. Senast 
uppdaterade data sänds via EDI från en hamn till ett rederi och vidare direkt in i nästa hamns 
datorsystem, vilket bidrar till möjlighet för rederier och hamnar att utbyta lastplaner eller 
statusmeddelanden över hela världen genom en enda länk. EDI-länken eliminerar behovet för 
enskilda företag att utveckla egna och dyra kopplingar till andra företag och partnerföretag 
runt om i världen (Garstone 1995). 
 
2.3.3 Hamnsystem 
Hamnens datorsystem håller en uppdaterad bild av fartyget och dess tillstånd för lastning och 
lossning och överför data direkt till och från specialiserade handterminaler i kajen för att 
erhålla en verklig operativ bild. I hamnen justeras och uppdateras lastplanen, det så kallade 
BAPLIE-meddelandet, för att återspegla en aktuell bild av fartyget och skickar lastplanen 
tillbaka genom logistikkedjan. Detta är en process som upprepas varje gång fartygen anlöper 
eller avgår från en hamn. Effektivitet uppnås genom att var och en av hamnarna och 
rederierna kontrollerar sina egna datorsystem som styr deras verksamhet men även tar emot 
och sänder standardiserade lastplaner (Garstone 1995). 
 
EDI hjälper rederierna med spårbarhet på container genom meddelanden för när container 
passerar in eller ut ur hamn, när de lastas eller lossas från fartyg eller vid andra viktiga 
händelser. Rederier kan översvämmas av frågor via telefon från importörerna, vilket tar upp 
värdefull tid för båda parterna. När hamnen skickar ett EDI-meddelande till rederiets 
datorsystem skickas det i sin tur vidare ett liknande meddelande till importörens datorsystem. 
Likadant sker när en full container lastats på ett fartyg, meddelande skickas till rederiet och 
vidare till exportören (Garstone 1995). 
 
Finska hamnar har varit inblandande i ett införande av ett administrativt system. Tanken med 
systemet är att fartygets agent före ankomst ger ett meddelande till hamnen med en uppskatt-
ning av fartygets ankomsttid. Närmare ankomst skickar fartygets agent ett EDI-meddelande 
med mer detaljerad information. Systemet som mottar meddelandet generar i sin tur 
nödvändig information till berörda myndigheter. Exempelvis tullen är ansluten till systemet 
och tar emot uppgifter angående gods för kontroll- och statistiskt ändamål. Många små 
rederier har inte tillräcklig kunskap för att införa EDI-system, vilket utgör ett märkbart hinder. 
Problemet kan åtgärdas genom utveckling av en PC-baserad version av systemet med låg 
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kostnad för rederier och som är lätt att använda. Systemet är främst avsett för att tjäna 
myndigheterna men regeringar, hamnar och rederier utvecklar det tillsammans. Största 
fördelarna med systemet är relaterade till minskning av pappershantering. En annan fördel är 
förbättrade affärsrelationer mellan myndigheter och rederier, vilket uppkommer från att 
utveckla systemet tillsammans (Damsgaard & Lyytinen 1998). 
 

2.4 Analysmodell  
Analysmodellen i Figur 1 visar på framgångsfaktorer för EDI-användning och effekter av 
EDI-användning med fokus på en relation mellan en kund och dess systemleverantör. 
Systemleverantören möjliggör EDI-användning genom att leverera ett affärssystem med 
tillhörande EDI-funktionalitet och kunden nyttjar affärssystemet och EDI inom sin verksam-
het i förhållande till dennes kunder. 
 
Inom det grå området i analysmodellen finns tre olika relationsblock: affärssystemsbaserad 
EDI, relationsklimat och effekter av EDI-användning. Alla tre relationsblocken och deras 
respektive faktorer påverkar varandra, vilket visas genom cirkeln med dubbelriktade pilar 
mellan de tre relationsblocken. Både kund och systemleverantör bidrar med input och tar del 
av output utifrån alla de olika relationsblocken inom det grå området.  
 
Framgångsfaktorerna är uppdelade i relationsblocket affärssystemsbaserad EDI respektive i 
relationsblocket relationsklimat. Både tekniken i form av det affärssystemsbaserade EDI-
systemet och relationsperspektivet, både mellan kund och systemleverantör och kund och 
kundens kund, är en förutsättning för EDI-användning. Om inte kunden själv utvecklar och 
driftar EDI krävs en relation med en systemleverantör för att få tillgång till EDI. För EDI-
användning krävs två företag i relation till varandra för att kunna utbyta EDI sinsemellan, 
även om den ena parten endast tar emot och inte skickar EDI måste denne ändå finnas till för 
att den andra parten ska ha någon att skicka till. EDI bygger på ett informationsutbyte inom en 
relation. Även förhållandet mellan kund och systemleverantör bygger på en relation och 
faktorerna inom relationsblocket relationsklimat påverkar även relationen mellan kund och 
systemleverantör även om dessa två inte utbyter information via EDI.  
 
Analysmodellen från Redondo et al. (2009) bygger på två företag som utbyter information 
med varandra via e-affärer. Analysmodellen (se Figur 1) bygger istället på en relation mellan 
kund, som nyttjar e-affärer i form av EDI med dennes kund, och systemleverantör, som 
levererar möjligheten till utbyte via EDI för kunden och kundens kund. Eftersom 
systemleverantörens kund i relation till kundens kund använder EDI och utbyter information 
inom en relation är även kundens kund med i analysmodellen, vilket visas med en 
dubbelriktad streckad pil mellan kund och kundens kund. Kundens kund har även delvis 
koppling till systemleverantören, vilket också visas med dubbelriktad streckad pil mellan 
kundens kund och systemleverantör. 
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Figur 1: Analysmodell över framgångsfaktorer för – och effekter av – EDI-användning i en relation mellan kund 

och systemleverantör 
Källa: Modifierad utifrån Redondo et al. (2009:81) 
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2.4.1 Affärssystemsbaserad EDI 
Användning av affärssystemsbaserad EDI påverkas av de inblandade partnerföretagens 
förväntningar. Akkermans och van Helden (2002) menar att framgångsrik hantering av för-
väntningar är viktigt för ett lyckat införande av IT-system i allmänhet. Motiwalla och 
Thompson (2012:45) betonar att det är viktigt att kommunicera förväntningar vid införandet 
av ett nytt system. Effektiv kommunikation av förväntningar reducerar risker och ökar 
förutsättningar för att systemet blir accepterat när det väl är infört (Motiwalla & Thompson 
2012:45).  
 
Kravhantering är en viktig framgångsfaktor eftersom otydliga krav eller missförstånd av krav 
kan leda till omarbetningar som kostar både tid och resurser. Krav bör ägnas tid och tas på 
allvar av både kund och systemleverantör eftersom otydliga krav kan påverka både planering, 
tid och budget (Liu & Yuliani 2016). För att möta olika former av krav är ett effektivt system 
viktigt (Garstone 1995). 
 
Planering, tid och budget är en viktig framgångsfaktor, eftersom detta kan vara en riskfaktor 
utifrån både kundens och systemleverantörens perspektiv (Liu & Yuliani 2016). Enligt 
Haddara (2014) är det viktigt för företaget att veta ifall företaget har råd att köpa och införa 
exempelvis ett affärssystem, en vetskap som också är en viktig faktor vid en urvalsprocess. 
Bernroider (2013) menar att enligt projekttriangeln kan accepterande av högre nivåer av 
förbrukade kostnader och tid leda till att högre kvalitet förverkligas.  
 
Systemintegration innefattar faktorer som EDI-standard, VAN, säkerhetskontroller och inte-
gration med befintligt system. EDI innefattar utbyte av affärsdata i standardformat (Lee & 
Ahn 2009), vilket kan vara en utmaning för företaget att ta fram eftersom företaget kan 
behöva justera sin affärsdokumentstruktur för att matcha dokumentstrukturen för aktuell EDI-
standard (Agdas & Ellis 2010). Val av EDI-standard är en viktig faktor för ett lyckat 
införande av EDI. EDI-standard är viktigt eftersom det bidrar till det format som krävs av 
företag för att överföra data direkt från sin dator till partnerns dator (Angeles et al. 2001).  
EDI länkar samman företag på elektronisk väg och bygger ofta på drift från ett 
tredjepartsföretag (Damsgaard & Lyytinen 1998). Företag som ska införa EDI bör välja VAN-
företag som kan ge grundläggande kontrollfunktioner och accepterar de EDI-standarder som 
behövs av företaget (Lee & Ahn 2009). EDI-Säkerhetskontroller krävs eftersom 
informationen generellt utbyts via publika kommunikationskanaler (Di Turi 1993). Genom att 
kontrollera integritet och exakthet i data kan konkurrensfördelar uppnås till följd av EDI (Lee 
& Ahn 2009). Integration med befintligt system är nödvändigt för att EDI ska vara lönsamt 
och fördelarna med ska EDI öka när EDI automatiseras till fullo (Lee & Ahn 2009). 
Motiwalla och Thompson (2012:347) hävdar att företag måste bli bekväma med idén att dela 
med sig av kritisk information till sitt partnerföretag för att systemintegrationen ska bli så 
lyckat som möjligt. Integration med befintligt system i analysmodellen avser både integration 
av EDI internt med företagets egna affärssystem som integration av EDI med kundens system. 
 
Systemleverantörens kompetenser är en avgörande faktor för kundnöjdheten. Kundnöjdhet 
uppnås genom att kunden uppfattar att systemleverantören ger ett mervärde till kunden, vilket 
uppnås genom att systemleverantören förstår kundens behov (Fredriksson & Larsson-Steen 
2013). Partnerskap via EDI mellan två företag som tillsammans strävar efter ömsesidiga 
fördelar kan tillåta tillgång till kompletterande kompetens (Lee & Gyoo 2005). Små företag 
kan sakna tillräcklig kunskap för att införa EDI (Damsgaard & Lyytinen 1998). 
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Transaktionsvolym innefattar volymen av transaktioner som ett företag utbyter via EDI. 
Redondo et al. (2009) definierar volym som det totala antalet transaktioner som hanteras 
elektroniskt från ett företag till ett annat företag. Enligt Lee och Ahn (2009) är en stor volym 
av transaktioner nödvändig för att EDI ska vara lönsamt.  
 
Mångfald av EDI-standarder i analysmodellen avser olika typer av EDI-standarder/EDI-
meddelanden som företagen i en relation utbyter via EDI. Son et al. (2005) påstår att ett 
företag ska utbyta en större volym varierande information via EDI för att uppnå de fulla 
fördelarna med EDI. Redondo et al. (2009) hänvisar mångfald till mångfald av transaktions-
dokument som är nödvändigt för företag som inleder e-affärer. 
 
2.4.2 Relationsklimat 
Relationsblocket relationsklimat innefattar faktorerna samordning, samarbete, förtroende och 
kommunikation. Enligt Redondo et al. (2009) Anpassningen som kan uppstå mellan olika 
aktiviteter mellan partnerföretag kräver samordning. Även Rikhardsson och Kræmmergaard 
(2006) menar att samordning av aktiviteter integrerar aktörer inom logistikkedjan vid 
användning av e-affärer. Internet med dess globala räckvidd möjliggör bättre samordning 
mellan leverantör och partnerföretag (Zhu & Kraemer 2005). Företag kan införa EDI för att 
vinna samordningsfördelar mellan varandra (Lee & Gyoo 2005). 
 
Enligt Redondo et al. (2009) hänger samarbete samman med samordning eftersom aktiviteter 
genomförs gemensamt av företagen för att uppnå ett bättre resultat. Mclaughlin och Fearon 
(2013) menar att samarbete kan leda till större förtroende och engagemang mellan företagen. 
En kund och en leverantör med en långvarig relation av samarbete och förtroende kan 
tillsammans införa EDI för att erhålla ömsesidiga fördelar (Crum & Premkumar 1996). 
 
Förtroende är viktigt både mellan företag och inom det egna företaget vid införande och 
användning av EDI och högre effektivitet kan uppnås genom att företag förlitar sig på 
varandra (Redondo et al. 2009). Lee och Gyoo (2005) betonar att ett etablerat förtroende leder 
till gemensamma ansträngningar och framgångsrik hantering av bland annat konflikter. Högt 
förtroende har även en positiv effekt på EDI-användning och kan förknippas med hög EDI-
prestanda (Lee & Gyoo 2005), vilket kan utläsas via de dubbelriktade pilarna mellan 
relationsklimat-blocket och de andra två relationsblocken. Lee och Gyoo (2005) menar även 
att avsändaren måste kunna förlita sig på att mottagaren har tillräckliga integritets- och 
säkerhetskontroller, vilket kan utläsas genom att förtroende i relationsklimat-blocket påverkar 
säkerhetskontroller i blocket affärssystemsbaserad-EDI. Detsamma gäller i den andra 
riktningen, säkerhetskontroller påverkar förtroendet, osv. 
 
Enligt Liu och Yuliani (2016) är brist på kommunikation mellan kund och systemleverantör en 
riskfaktor i förhållandet mellan kund och systemleverantör och Motiwalla och Thompson 
(2012:45) menar att flera projekt misslyckas på grund av bristande kommunikation mellan IT-
personal och kund. Liu et al. (2011) betonar att ett samarbete mellan användare, ledning och 
systemutvecklare kan öka kommunikation och samverkan mellan användare och system-
utvecklare. Faktorn kommunikation i analysmodellen (se Figur 1) avser mänsklig kommuni-
kation mellan kund och systemleverantör och med kundens kund.  
 
2.4.3 Effekter av EDI-användning 
Effekter av EDI-användning kan vara både positiva och negativa och uppnås av både kund 
och systemleverantör. Effekter från EDI-användning är olikartade beroende på om de uppnås 
av kund, utifrån kundens egen EDI-användning, eller systemleverantör, utifrån att system-
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leverantörens kund använder EDI. Effekter av EDI-användning är uppdelade enligt affärs-
mässiga-, verksamhetsmässiga- och systemmässiga effekter likt Zhu och Kraemer (2005) 
illustrerar en hierarkisk pyramid utifrån tre olika nivåer och som Nilsson (2001) definierar tre 
utvecklingsnivåerna inom ett företag: affärsutveckling, verksamhetsutveckling och system-
utveckling.  
 
Affärsmässiga effekter är effekter som företaget kan få till följd av EDI-användning i form av: 
inverkan på försäljning, egna prestationer och anskaffning (Zhu & Kraemer 2005), vilka 
återfinns högst upp i den hierarkiska effektpyramiden i analysmodellen (se Figur 1). Affärs-
mässiga effekter innefattar även det som Nilsson (2001) beskriver som strategisk planering 
och arbete för att stärka företagets relation till andra aktörer på marknaden.  
 
Verksamhetsmässiga effekter kan liknas med Zhu och Kraemers (2005) mellersta nivå som 
innefattar värdeskapande för företag i form av delning och samordning av information, 
transaktionseffektivisering och expansion av marknad. Enligt Nilsson (2001) innefattar 
verksamhetsutvecklingsnivån intern utveckling av processer, arbetsuppgifter och funktioner 
med stöd av IT.  
 
Systemmässiga effekter är längst ned i effekthierarkin och hänvisar till fördelar kopplade till 
systemet i fråga. Informationssystem betraktas som verksamhetsstöd och möjliggörare för nya 
affärer (Nilsson 2001), i analysmodellen avser systemet affärssystemsbaserade EDI-system 
och användningen av affärssystemsbaserad EDI.  
 
Hinder avser både interna hinder relaterade till samspelet på företaget och externa hinder i 
form av yttre påverkan från partner (Redondo et al. 2009). Enligt Damsgaard och Lyytinen 
(1998) kan bland annat bristande kunskap avseende EDI leda till hinder vid införandet. Även 
gamla standarder och gamla applikationer kan leda till hinder för EDI. Nurmilaakso (2008) 
påstår att om volymen av affärsinteraktioner är för låg och partnerföretag inte använde EDI 
rättfärdigas inte införandet av EDI eftersom införandet, driften och underhållet av EDI vara av 
ha höga kostnader. 
 
2.4.4 Operationalisering av analysmodellen 
Utifrån analysmodellen (se Figur 1) upprättades två intervjuguider: en till kund (se Bilaga 1) 
och en till systemleverantör (se Bilaga 2). Kundföretagen och systemleverantören har en 
pågående relation med införanden av nya EDI-länkar. Den pågående relationen mellan kund 
och systemleverantör innefattar även underhåll av befintliga EDI-länkar. Intervjufrågorna till 
systemleverantören fokuserar både på alla dennes kunder generellt samt på dess kunder 
utvalda specifikt för uppsatsstudien. Eftersom systemleverantören kopplar samman kunden 
och kundens kund har även vissa frågor fokus på relationen mellan systemleverantören och 
kundens kund. Intervjufrågorna till kund har fokus både på kundens uppfattningar i relation 
till sin systemleverantör men även på kundens uppfattning i relation till dennes kunder. 
Användning av EDI ger även kunden effekter i förhållande till dennes kunder. 
Intervjufrågorna till kund har med andra ord ett dubbelt relationsperspektiv: I relation till 
kundens kund som utbytet av information med via EDI sker med och i relation till system-
leverantören som möjliggör informationsutbytet via EDI mellan kunden och kundens kund. 
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3 Analys 

Resultatet av sammanfattningen av svaren från intervjuerna med respondenterna på Inport, 
NH och HHH presenteras i två tabeller nedan. Tabell 1 visar de empiriska huvudresultaten 
avseende insamlade empiriska data från affärskonsult A och affärskonsult B på Inport i 
förhållande till samtliga faktorer i analysmodellen (se Figur 1). Eftersom studien baseras på 
endast en systemleverantör, till skillnad från två kundföretag, visas de empiriska huvud-
resultaten från respektive respondent som intervjuades från systemleverantörföretaget. Tabell 
2 visar de empiriska huvudresultaten avseende insamlade empiriska data från två respondenter 
från NH och två respondenter från HHH, avseende samtliga faktorer i analysmodellen (se 
Figur 1). Tabell 2 avser att visa likheter och skillnader i svaren från kundföretaget NH i 
förhållande till svaren från kundföretaget HHH. 
 
Tabellerna ger ett underlag för en jämförande analys som kontrasterar skillnader och likheter i 
svaren från båda respondenterna på Inport och i svaren från både kundföretaget NH och kund-
företaget HHH. Tabell 1 och Tabell 2 följer samma struktur för att analys och jämförelse även 
ska kunna genomföras utifrån svar från Tabell 1 i förhållande till Tabell 2. Det innebär att det 
är möjligt att jämföra svar från Inport som systemleverantör i tabell 1 med svar från NH 
och/eller HHH som kund/kunder i tabell 2. Fortsatt analys i analyskapitlet baseras på utför-
ligare svar från respondenterna i förhållande till samtliga faktorer i analysmodellen (se Figur 
1) än vad som visas sammanfattat i Tabell 1 och Tabell 2. 
 

Relationsblock Faktor Data från Inport 
Affärskonsult A 

Data från Inport 
Affärskonsult B 

Affärssystem-
baserad 
EDI 

Förväntningar  Kunden förväntas ”följa med i 
branschen”, vilket kunderna gör 

 Förväntar sig att kunderna 
kommer till oss på Inport 

 Vi behöver vara duktiga på att ta 
fram lösningar, göra bra och 
snabba lösningar utan fel  

 Tror att kunden har större 
förväntningar på oss och sina 
kunder än vad vi har på dem 

 ”EDI har kommit för att stanna”, 
kommer bli mer information via 
EDI i framtiden, fler operatörer, 
myndigheter och intressenter 
som kommer vilja ansluta sig via 
EDI, vilket bidrar till att kravet 
på korrekt information ökar 

 Spelar ingen roll vilken kund det 
är, förväntningarna är att 
kunderna ska utveckla det 
senaste inom EDI som ännu inte 
är tillgängligt för dem. 

 Kunden måste veta hur de vill 
arbeta och ha ett tänkt flöde 

 Kundens kund eller kundens 
leverantör måste också vara med 
på ett hörn angående vad som 
ska skickas och tas emot via EDI 

 Vi blir ofta kundens förlängda 
IT-avdelning och diskuterar ofta 
även direkt med kundens kund 

 Förväntar oss inte att kunderna 
ska klara sig själva, de har ju 
trots allt support från oss 

  Kan förvänta oss att de löser 
”enklare grejer” själva, 
exempelvis att fylla i manuell 
input där det i affärssystemet för 
att kundens kund ska kunna ta 
emot EDI-meddelandet 

 Vore bra med översikt över 
skickning och mottagning av 
EDI från kundens sida för att 
upptäcka fel i god tid 

Kravhantering  Vår kund kommer till oss med 
nya krav 

 Kunderna vill överföra  
information via EDI snabbare 
och säkrare. Information som 
tidigare har hanterats manuellt, 
vilket tar bort mer ”tråkigt jobb” 

 Eftersom vi antagligen redan 
jobbar ihop med kundens kund 
vet vi oftast vad som ska göras 

 Vid en ny kund till vår kund 
behöver mer diskuteras och redas 
ut gällande vad som ska skickas 
och tas emot via EDI, vilket 
betyder mer diskussion med 
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 När kunden kommer med krav 
börjar vi med en specifikation 
för att komma till en nivå där vi 
”pratar samma språk” 

 Vi vill ha kontakt med 
motsvarande ”EDI-folk” på 
kundens kunds sida för att kunna 
matcha kraven på bästa sätt vid 
uppsättning av meddelanden 

 Våra kunder är mycket tydliga 
gällande krav 

 Hoppas att vi tar väl hand om 
kraven, att göra det är iallafall 
vår målsättning 

kundens kund 

 Både vår kund och deras kund 
kommer med krav på nya EDI-
uppsättningar och båda har ett 
intresse för kraven 

 Kundens kund är tydligare än vår 
kund eftersom det ofta är 
kundens kund som bestämmer 
vad som ska sättas upp vid EDI-
uppsättning 

 Upplever att vi tar väl hand om 
kraven,  oftast  bidrar alla parter  

 Ska kunden ha ett EDI-
meddelande som vi inte har 
färdigt önskar jag att det hade 
gått fortare att få fram EDI-
meddelandet, för att kunna bli 
billigare för kunden och få 
kunderna att vilja satsa på fler 
uppkopplingar 

Planering, tid och 
budget 

 Beror på hur stort eller litet 
projektet är 

 Inte alltid vi lyckas med att hålla 
tidplaner men oftast är det klart i 
tid ifall ”båten kommer den 12e”  

 Vid nya meddelanden krävs mer 
kraft, jobb och tid 

 Förseningar kan bero på att vi 
startar för sent, tekniska 
förutsättningar som inte matchar, 
helt nya meddelanden som inte 
fungerar i skarpt läge, 
information som saknas, osv. 
Listan kan göras lång 

 Omöjligt att sätta ett fast pris 
från början eftersom vi jobbar 
mot en tredje part, svårt att 
bedöma ledtider bland annat 

 Betydligt lättare att sätta upp mot 
en tidigare känd kund till vår 
kund 

 Tre parter, minst, som ska 
komma överens vilket leder till 
att tiden ofta drar iväg eftersom 
alla ska ha tid med möten osv. 

 Vid ett helt nytt flöde krävs 
många möten för att diskutera 
uppsättning, komplexiteten ökar 
och tiden drar lätt iväg 

 Drar tiden iväg påverkas även 
budgeten 

 Ganska dyrt att komma igång 
med EDI, krävs moduler i 
affärssystemet och mycket 
konsultation i början, hög tröskel 
för att komma igång 

Systemintegration  
EDI-standard 

 Standard bestäms av vad kunden 
eller kundens kund redan har 
uppsatt 

 Kundens kund har ofta redan 
EDI-länkar ”world wide” och 
därför får vår kund ofta 
acceptera den standarden, vilket 
fungerar relativt bra idag 

 Vet inte om vi har några direkta 
begränsningar, stödjer inte 
affärssystemet ett nytt 
meddelande kan systemet och 
databasen behöva utvecklas 
vilket blir ett större problem 
 

 Standard beror sannolikt främst 
på vad kundens kund vill ha men 
styrs ju av vad kunden och 
kundens kund, de parter som ska 
utbyta information, klarar av att 
skicka och ta emot 

 Branschstandard kan styra val av 
EDI-standard, har kundens kund 
en branschstandard får vår kund 
och vi matcha det 

 Eventuellt kan båda parter, 
kunden och kundens kund, 
behöva sätta upp en ny typ av 
meddelande och då får 
inblandade parter diskutera 
angående vad som passar bäst 

 Vi ser gärna att meddelandet 
följer någon typ av standard för 
att kunna återanvända 
meddelandet till andra kunder 
också 

 Vi kan i princip följa vilken 
standard som helst, har vi den 
inte skapar vi den, om någon 
betalar är det genomförbart  
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VAN  Har fördefinierade meddelanden 
i EDI-motorn, där inte allt för 
avancerade meddelanden kan 
sättas upp genom att tala om hur 
meddelandet ska skickas och 
förutsättningar som krävs 
(mottagare, parametrar osv.) 

 Rutinarbete eftersom många 
kunder använder samma typ av 
meddelanden 

 Vi kan tillhandahålla våra 
kunder full service och vill att 
kunderna bidrar med ett glatt 
humör och är med på något vis 
för att stämma av att EDI-
uppsättningen blir som kunden 
tänkt sig och att uppsättningen 
fungerar utifrån kundernas 
förväntningar 

 Finns fördefinierade 
meddelanden som konfigureras 
med vissa parametrar och 
uppgifter 

 Pratar mycket med kundens kund 
som är mottagare av 
meddelandet som vi ska sätta 
upp 

 Vår kund eller kundens IT-
avdelning kan behöva involveras 
gällande hur meddelandet fysiskt 
ska skickas, exempelvis 
brandväggar som behöver 
öppnas 

Säkerhetskontroller  Går säkert att lägga på mer 
säkerhet  

 EDI-motorn loggar allting och 
har olika nivåer som styr vem 
som kan se vilken information 

 Mail är sannolikt den mest 
osäkra varianten för överföring, 
FTP är säkrare men finns säkert 
ännu säkrare 

 Mail och FTP är vanligast vid 
containermeddelanden 

 Våra systemutvecklare har ett 
större säkerhetstänk än vad jag 
har, systemutvecklarna är 
intresserande av den tekniska 
biten och jag av informationen, 
och vi måste bygga tillsammans 
för att resultatet ska bli bra 

 Säkerheten kommer säkert 
skärpas till de kommande 5, 10 
åren 

 Mail har ingen vidare säkerhet, 
vid mail tar vi emot ett mail, 
tolkar informationen och skickar 
tillbaka ett mail 

 Krypterar inte mail utan de går 
att läsa av rakt av som EDI-
meddelandet ser ut 

 FTP är säkrare eftersom 
brandväggen styr vilka avsändare 
som får koppla upp sig 

 Informationen som skickas 
mellan våra kunder och deras 
kunder är inte känslig, ingen 
affärskritisk information 

 Mer aktuellt med säkerhet 
gällande exempelvis fakturor 
som skickas via EDI 

 Vissa kunder har högre säkerhet 
eftersom deras kunder kräver det 

 Känsligheten ligger i att 
meddelanden snarare saknas än 
kommer i någon annans händer, 
avsaknaden av meddelanden 
bromsar både kundens och 
kundens kunds verksamhet 

Integration med 
befintligt system 

 Både NH och HHH har sin IT 
outsourcad, dit får vi 
kommunicera med gällande 
tekniken vid uppsättning av EDI 

 Kommunicerar med kunderna 
angående informationen som ska 
utbytas 

 Affärssystemet fungerar som ett 
”fönster”, inkommande 
information går aldrig direkt in i 
systemet utan via EDI-motorn 
där informationen kontrolleras 
för att se till att allt står rätt till. 
Eventuellt kan information 
behöva kompletteras innan 
meddelandet uppdaterar de delar 
som berörs i affärssystemet  

 Vid utgående information görs 
också kontroller men inte lika 

 EDI-motorn är tajt integrerat 
med affärssystemet men med ett 
mellanlager med tabeller som 
kunden kan behöva komplettera 
manuellt med information för att 
få in meddelanden i systemet 

 Ut går alla meddelanden per 
automatik 

 Skickar meddelanden till 
kundens kund som sedan 
ansvarar för resten, att ta emot 
meddelandet 

 EDI-motorn tar hand om spam 
för att förhindra att felaktig 
information kommer in i 
affärssystemet, dock kan även 
meddelanden fastna i EDI-
motorns filter 

 Upplever att integration till 
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många utan på en rimlig nivå 

 Integration till kundens kund 
görs endast genom att vi skickar 
iväg vad som är överenskommet, 
sedan är det upp till kundens 
kund att ta emot det, längre än så 
kan inte vi ta ansvar, vilket 
fungerar olika bra beroende på 
olika typer av meddelanden 

 Ibland kan kontrollerna vara för 
”stränga” och stoppa upp 
meddelanden i ”onödan” 

kundernas kunder fungerar i hög 
grad 

 Vi kan vara lite för nitiska 
gällande att följa standard ibland, 
vilket leder till att meddelanden 
fastnar i EDI-motorns 
säkerhetsfilter. 

Kompetenser  Tror att vi har bra kompetens, 
speciellt gällande EDI-motorn 
eftersom den är byggd här 

 För att få full pott krävs både en 
systemutvecklare och en 
affärskonsult eftersom en person 
kanske inte vet både och men 
systemutvecklaren kan tekniken 
och affärskonsulten kan 
informationen 

 Företaget Inport har full 
kompetens 

 Kunderna förväntas inte kunna 
det vi kan, de ska använda 
systemet och EDI som ett 
verktyg att jobba med 

 Tredjepart, kundens kund, kan 
till och med ha större kompetens 
än mig och då behöver jag en 
systemutvecklare till hjälp 

 Utbildar kunderna i gränsytorna 
och hur dessa berör kunderna i 
deras dagliga arbete och deras 
rutiner 

 Tycker att vi är duktiga på EDI 
utifrån de krav våra kunder har 
idag 

 Kundens kund har ofta större 
teknisk kompetens än vår kund 
eftersom våra kunder är ofta små 
och har ingen egen IT-avdelning 

Transaktionsvolym  NH är en av de största kunderna 
gällande EDI, otroligt mycket 
meddelanden, vet inte hur 
mycket men ungefär var femte 
minut skickas det, oftare skulle 
”bita sig självt i svansen” 

 Olika stora volymer inom olika 
typer av meddelanden i olika 
format beroende på vilken kund 
och vilken ”inriktning” kunden 
har på sin verksamhet 
 

 EDI-motorn har en begränsning 
och den skulle kunna vara 
snabbare vid behandling av 
meddelanden 

 Vet inte hur stor volym den 
behandlar men en begränsning 
har den 

 Olika typer av meddelanden tar 
olika lång tid att processa i EDI-
motorn 

 För NH tillåts att två 
meddelanden bearbetas samtidigt 
för att meddelandet ska hinna 
fram i tid eftersom kundens kund 
ligger i nära anslutning till NH 
geografiskt 

 Störst volym inom EDIFACT 
generellt men i NH är sannolikt 
XML vanligare 

Mångfald av EDI-
standarder 

 EDIFACT, XML och textfiler är 
vanligt 

 Erbjuder alla typer, sätter upp 
efter efterfrågan 

 Vi klarar av EDIFACT, XML, 
Odette (variant av EDIFACT, 
används inom bilbranschen) och 
kundspecifika meddelanden 

 Erbjuder alla typer av EDI-
meddelanden som kunderna 
kräver 

 Grundstruktur finns men 
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anpassningar kan behövas 

Relationsklimat Samordning  Ja, med tanke på att EDI tar bort 
mycket kontakt via telefon och 
mail och ger mer tid till andra 
uppgifter än att registrera rådata 

 Kan säkert bidra till nya flöden, 
bättre överblick och kanske kan 
EDI ”föda fiffiga idéer kring 
hantering” 

 Ja, vissa kunders kunder har 
flyttat ut sitt ”lager” till hamnen 
och lagrar sina varor där, vilket 
kräver en fysisk förutsättning 
men även EDI eftersom kundens 
kund kräver EDI för att ha sitt 
lager i hamnen 

Samarbete  Samarbetet är bra vid 
uppsättning av EDI, sker i en 
positiv anda 

 Alla, de allra flesta i alla fall, 
inser nyttan av EDI 

 Bra samarbete vid underhåll 

 Ledtider kan påverka negativt, 
exempelvis ifall kundens kund 
finns på andra sidan jordklotet 
vilket innebär tidsskillnader vid 
kommunikation 

 Bra samarbete med båda 
kunderna NH och HHH 

 Samarbete med kunderna är 
mycket bra, generellt och med 
NH och HHH 

 Kundens kund känner också oss 
sen tidigare, vilket leder till 
bättre samarbete 

 Bra samarbete även när något går 
fel, är inte värre än något annat 
fel gällande affärssystemet 

Förtroende  Förtroende för alla våra kunder, 
ingen skillnad från kund till 
kund men visst är vi olika 
människor som alla utövar sitt 
bästa för att allt ska bli bra 

 Kunderna vänder sig till oss i 
förtroende för att de vill ha ut 
nyttan av EDI snarare än lära sig 
det 

 ”Missköter vi oss för mycket lär 
vi ju få höra det” 

 Har inte kunderna förtroende för 
oss blir det svårt för dem så 
länge som de använder vårt 
affärssystem 

 Tror de har högt förtroende för 
oss gällande EDI 

 Upplever att kunderna har stort 
förtroende för oss, de är ju 
beroende av oss 

 Inte upplevt några bekymmer 

 Till våra kunder upplever vi 
förtroende 

 Hade våra kunder inte förtroende 
skulle de antagligen inte använda 
EDI eller välja en annan 
systemleverantör än oss 

Kommunikation  Kommunikation fungerar bra 

 En beställare från kunden som 
fungerar som nav mellan oss och 
dennes kund 

 Olika från kund till kund men 
många lämnar över 
direktkontakt mellan oss och 
deras kund, hur närvarande 
kunden är beror på dennes 
intresse för tekniken 

 I NH och HHH har vi kontakt på 
operativ nivå och det är viktigt 
att inte ”gå över huvudet på 
denna person” även om vi har 
kontakter på flera nivåer hos 
våra kunder 

 Kommunikationen fungerar bra 

 Vi och våra kunder behärskar 
EDI tillräckligt för det som krävs 
från respektive part för att 
kommunicera 

 Bra kommunikation med NH och 
HHH 

Effekter av 
EDI-
användning 

Affärsmässiga 
effekter 

 Vår konkurrenskraft ökar vi 
absolut med EDI 

 Ingen större förändring gällande 
arbetsuppgifter för att vi 
erbjuder EDI 

 Vi får ökade affärsvolymer och 
folk köper affärssystemet för att 
vi har EDI 

 EDI är en nödvändighet i Norge 
bland annat 

 Vi får större konkurrenskraft mot 
andra systemleverantörer 
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Tabell 1: Empirisk data från affärskonsult A från Inport och affärskonsult B från Inport i förhållande till 
faktorerna i analysmodellen (se figur 1) 

      Källa: Design efter Orlikowski (1993:316) 
 
 
För att summera upp Tabell 1 har både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport liknande 
uppfattning avseende samtliga faktorer. Svaren från affärskonsult A och affärskonsult B på 
Inport är inte motsägande avseende någon faktor men svaren är inte likadana utan respektive 
respondent poängterade vad denne tyckte var viktigt avseende varje faktor. Svaren från 
affärskonsult A och affärskonsult B på Inport tillsammans ger en större bredd avseende varje 
faktor. Svaren analyseras fortsatt mer ingående och i förhållande till svaren från 
kundföretagen och teori från litteraturstudien i analyskapitlet. 

Verksamhetsmässiga 
effekter 

 Tror inte det  Inte direkt hos oss som 
systemleverantör 

 EDI skapar på ett sätt mer arbete, 
vilket leder till mer försäljning 
men inga minskade kostnader till 
följd av EDI 

Systemmässiga 
effekter 

 EDI förbättrar systemet, ”ja 
absolut” 

 Vi kan presentera bättre 
lösningar för våra kunder, 
bredare, större och komplettare 
lösningar 

 Kan skruva och anpassa 
produkten hur vi vill eftersom vi 
äger den, vilket leder till nöjda 
och glada kunder 

 Tanken är att kunderna ska få en 
bättre vardag helt enkelt 

 Utan EDI skulle affärssystemet 
inte fungera, EDI är en 
förutsättning helt enkelt 

 EDI är viktigt och blir viktigare 
och viktigare 

 Är ibland tvungna att bygga ut 
affärssystemet på grund av EDI, 
vilket påverkar affärssystemet 
otroligt mycket 

 Information som skickas och tas 
emot via EDI måste finnas i 
affärssystemet 

 Tycker systemet har förbättrats 
till följd av EDI 

Hinder  EDI-motorn kanske inte 
fungerar med någon 
programvara 

 Kunderna förstår sannolikt inte 
vad EDI är tekniskt, men 
kunderna vet att EDI kan vara 
bra för dem och därför är 
kunderna intresserade av 
effekterna EDI kan ge dem 

 Vi kan ha dålig kommunikation 
internt, jag måste sälja in internt 
på Inport vilka förutsättningar 
som gäller för EDI-
uppsättningen 

 För att förebygga hinder bör 
hjälp sökas i tidigt skede och 
kommunikation ske i alla nivåer, 
vilket kan hoppas över pga. 
tidsbrist 

 Kommunikationshinder vid 
uppsättning av EDI 

 Beroende av en tredje part, 
kundens kund 

 Inga interna hinder mer än att 
ledtiden kan bli lång när 
programmering måste ske för att 
sätta upp ett nytt meddelande 
som inte finns sedan tidigare 

 HHH har just nu en äldre version 
av affärssystemet vilket kan 
komma att leda till hinder 

 Tror att kunderna förstår 
effekterna av EDI även om 
någon kan bli lidande om dennes 
arbetsuppgifter automatiseras 

 EDI är win-win eftersom det är 
kommunikation åt båda hållen 

 Vår kund kan kanske behålla en 
kund eller få nya kunder även 
om de inte har direkt nytta av 
information de sätter upp vid ett 
visst tillfälle 
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Relationsblock Faktor Data från NH Data från HHH 
Affärssystem-
baserad 
EDI 

Förväntningar  Ytterligare utökning av EDI med 
fler kunder och fler meddelanden 

 ”System som pratar med 
varandra” 

 Fungera per automatik och 
minimera felkällor 

 Vid problem förväntas 
problemen lösas, få idéer 
förverkligade 

 Utöka med fler anslutna 
kunder 

 ”Det ska fungera”, för att 
kunna utnyttja systemet så 
mycket som möjligt 

 Enklare att arbeta 
 Förväntning på kunderna att 

de också ska anpassa sig för 
att få systemet att fungerar 

 Inport sköter sig väl, men vi 
vill lära mer för att ännu 
bättre kunna kommunicera 
med Inport 

 EDI kräver visst underhåll 
från Inport för att fungera 

Kravhantering  Både hamn och kund kommer 
med krav, dialog sker gällande 
en lösning 

 Tar hjälp av Inport för att 
tillgodose krav 

 Kunden får ofta som den vill 
eftersom den är kund 

 Krav tas väl omhand av alla 
parter med vissa undantag 

 Framför önskemål till Inport 
som ser över lösning 

 Hamnen kommer med krav 
till Inport gällande lösning 
som de vill ha med kunder 

 Kraven formuleras från 
hamn eller kund 

 Krav tas väl omhand av alla 
parter, ligger i allas intresse 
att det ska flyta på felfritt 

Planering, tid och 
budget 

 Tidsplaner hålls sällan, saknas 
konkreta direktiv från vår sida, 
”bråttom”, ”fort” osv. 

 Otydligt, borde ha tydligare 
planer 

 ”De flesta är nöjda” trots allt 

 Budget är likadant som tid, 
saknas tydlighet. Ex. tillägg 
förändrar priset 

 Tidsplanerna brukar hållas 
rätt bra, kan bero på 
belastningen på Inport hur 
fort det kan åtgärdas från 
deras sida 

 Stor fördel att Inport arbetar 
med samma kunders kunder, 
mycket finns redan färdigt 

 Kostar ofta mer än tänkt 
eftersom ändringar ofta blir 
dyra 

Systemintegration  
EDI-standard 

 Främst kunden som väljer vilken 
EDI-standard 

 Upplevs inga problem med detta, 
kunden har redan sin standard 

 Inport matchar den standard som 
kunden kräver 

 Frågar kunden vad denne vill 
ha för standard, kan den 
matchas eller kan vi 
kompromissa 

 ”Allt är hur möjligt som 
helst”, upplever aldrig några 
problem från Inport 

VAN  Fördel med drift av Inport är att 
kunskapen finns där, vet vilka 
våra kunder är sedan tidigare 

 Inport har ”superkoll mer eller 
mindre”, vilket känns tryggt 

 Kan även vara en nackdel att 
Inport har all kunskap 

 Har själva varken kompetens 
eller utrustning för att drifta 
EDI 

 Fördel med Inport är deras 
relation till våra kunder, de 
har arbetat inom branschen 
länge 

 Nackdel att Inport är långt 
ifrån det egna företaget 
geografiskt 

Säkerhetskontroller  Upplever ingen påverkan av 
säkerheten bakom EDI 

 Inte påverkade av säkerheten 
eftersom systemet sköter det 

 Litar på kunderna att de 
sköter sig, måste lita på 
varandra för att det ska 
fungera 
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Integration med 
befintligt system 

 Fungerar bra men kan uppstå 
problem när för mycket 
uppoffringar görs för att matcha 
kundens behov 

 Utan EDI hade arbete fått ske 
med papper och penna 

 Bättre kommunikation med 
kunderna, ”kan prata om samma 
sak” 

 Integration med 
affärssystemet fungerar bra 

 Lite problem i början vid 
uppsättning 

 Nackdel att det är lite 
känsligt men hellre att det 
stoppar felaktig information 
än släpper igenom något 
felaktigt 

Kompetenser  God kompetens både hos Inport 
och oss för att kunna använda 
systemet och kommunicera med 
varandra 

 ”Man blir aldrig fullärd”, skulle 
vilja kunna mer när det uppstår 
fel 

 Inport har de kompetenser 
som förväntas och jobbar på 
att fylla på med nytt folk, det 
är ”viktigt att hänga med” 

 Olika personer har högre 
kompetens inom olika 
områden 

 Delade meningar angående 
egna kompetensen, tillräcklig 
kompetens för att 
kommunicera med Inport 
men vill lära mer 

Transaktionsvolym  Olika stora volymer till olika 
kunder 

 Stora volymer på kunder som 
återkommer dagligen och vid 
meddelanden/containerenhet 

 Tusentals meddelanden som 
går dagligen 

 Ungefär samma volym till 
kunderna 

 Störst volym inom 
EDIFACT 

Mångfald av EDI-
standarder 

 Upplever stöd från Inport 
gällande alla typer av EDI-
meddelanden 

 Inport löser allt vad vår kund vill 
om vi tillåter det 

 Inport erbjuder stöd för alla 
typer av EDI-meddelanden 
som krävs, anpassar 
lösningar till specifika 
kunder 

 Finns meddelandetypen inte 
sedan tidigare fixar Inport 
den 

Relationsklimat Samordning  Ja, framförallt i förhållande till 
Billerud (stor kund belägen 
geografiskt nära hamnen) 

 Skärpt hantering och bättre 
kontroll med mer information för 
båda parter 

 Information tillgänglig per 
automatik, mindre tungarbetat 

 Ja, måste samordna 
aktiviteter, annars blir det för 
mycket arbete 

 Samordning för hur 
kunderna kan arbeta med 
hamnen tack vare EDI 

Samarbete  Både ja och nej till förbättrat 
samarbete av EDI 

 Mindre muntligt kontakt mellan 
egna företaget och dess kunder 

 Bättre informationsutbyte, 
”många steg går fortare med 
EDI”, vilket underlättar 
samarbete 

 Bra samarbete med Inport 

 Samarbetet fungerade även 
innan men är mindre 
manuellt arbete nu 

 Håller fortfarande kontakt 
med kunderna trots EDI-
uppkopplingar 

 Samarbetet med Inport har 
alltid fungerat bra  

Förtroende  Stort förtroende för Inport och en 
god relation med varandra 

 Förtroende bidrar till vilja att 
vidareutveckla och ansluta fler 
kunder via EDI 

 Mindre kontakt med kunderna 
mer kontakt med Inport vid EDI-
användning med kunder, därmed 
större förtroende gentemot Inport 

 Förtroendet för Inport är bra, 
”ingenting att klaga på och 
upplevs ömsesidigt”, byggs 
upp över tid 

 Vågar ta större steg vid 
användning av EDI, litar på 
att EDI-anslutningen ska 
fungera tack vare förtroende 
för Inport 
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 Måste lita på kunderna för att 
EDI-anslutningen ska fungera 

 Mindre problem än innan 
och högre förtroende för 
kunder med EDI 

Kommunikation  Främst en samordnare i kontakt 
med Inport 

 Kommunikation via telefon eller 
mail 

 Fungerar bra men skulle kunna 
vara tydligare direktiv vid 
kommunikation gällande ex. tid 
och budget 

 Kommer närmare kunder och 
allting blir bättre med EDI 

 Service att kunna erbjuda EDI 
till kunderna 

 Kommunikation med Inport 
fungerar bra i mån av tid, 
båda parter är oftast rätt 
upptagna 

 Kommunikation via telefon 
eller mail 

 Personkemi bidrar till bra 
kommunikation 

 ”Kan öka volymer när EDI 
fungerar som det ska” och 
reducera mänskliga 
felfaktorn, vilket påverkar 
kundrelationerna positivt 

Effekter av 
EDI-
användning 

Affärsmässiga 
effekter 

 Kan ge tillgång till nya 
marknader, svårt att säga, 
attraktiva för kunder som vill 
använda EDI 

 Förbättrad kundservice, kan 
”prata om samma information” 

 Förbättrad konkurrenskraft, 
fördel att kunna erbjuda EDI 

 Delade meningar gällande 
ökade affärsvolymer, både ja 
och nej 

 Tillgång till nya marknader, 
antagligen hade kunder inte 
kommit om EDI inte funnits 

 Förbättrad kundservice 
genom att möta kundernas 
krav på EDI men tror att bra 
kundservice går att uppnå 
ändå 

 Förbättrad konkurrenskraft  

Verksamhetsmässiga 
effekter 

 Nyutvecklade arbetssätt eftersom 
manuellt arbete försvinner 

 Hade behövts fler personer för 
att utföra samma typ av arbete, 
vilket borde leda till minskade 
kostnader på sikt 

 Arbetar annorlunda, förlitar 
sig mer och mer på 
datorsystem 

 Smidigare att jobba, 
förenklat arbete, mindre 
manuellt arbete 

 Finns svar i systemet vid 
osäkerhet 

 Minskade kostnader på lång 
sikt pga. mindre personal 
men dyrt vid införande 

Systemmässiga 
effekter 

 ”Kan inte se hur vi skulle jobba 
utan EDI” 

 Förenklar systemet, genererar 
enkelhet genom hela flödet 

 EDI förbättrar systemet 

 Förbättrar systemet genom 
att allt kommer in i systemet 
utan manuell hantering 

Hinder  Kan vara tekniken som inte 
fungerar ibland, servrar 
exempelvis 

 Kan skriva ned information 
manuellt, problem hindrar därför 
inte utan dämpar och leder till 
”merjobb” 

 Vid uppsättning kan hinder 
uppstå i form av att rätt 
information inte kommer fram 

 Osäkert hur hinder skulle kunna 
förebyggas eftersom fel 
återkopplas dåligt, vet inte vad 
som genererat felet 

 Räknar med att Inport löser 
problem som uppstår 

 Tiden vid uppsättning av nya 
EDI-länkar 

 Kan vara en kostnadsfråga 
mellan hamn och kund 

 När EDI-uppsättningen är 
upprättad och problem 
uppstår kan vissa problem 
lösas på egen hand 

Tabell 2: Empirisk data från NH och HHH i förhållande till faktorerna i analysmodellen (se figur 1) 
Källa: Design utifrån Orlikowski (1993:316) 
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För att summera upp Tabell 2 har kundföretaget NH och kundföretaget HHH delvis liknande 
uppfattning avseende de olika faktorerna. Angående faktorn planering, tid och budget och 
faktorn transaktionsvolym har de båda kundföretagen delade uppfattningar. Precis som mellan 
affärskonsult A och affärskonsult B på Inport är inte svaren från de båda kundföretagen 
likadana eftersom respondenterna från respektive kundföretag poängterar vad de uppfattar och 
tycker är viktigast avseende varje faktor. Även vissa svar från kundföretagen avseende de 
olika faktorerna kompletterar varandra. Svaren från kundföretaget NH och kundföretaget 
HHH analyseras fortsatt mer ingående och i förhållande till svaren från Inport och teori från 
litteraturstudien i analyskapitlet. 
 
Nedan sammanfattas inledande hur NH och HHH kommer i kontakt med EDI inom deras 
verksamheter, baserat på svar från samtliga respondenter från NH och HHH.  
 
I NH och HHH används EDI dagligen för att skicka och ta emot information från deras 
kunder, främst rederier. Både NH och HHH har även lager i hamnen som de har kunder som 
hyr och till och från dessa kunder skickas också EDI-meddelanden för att hålla kunden 
uppdaterade angående deras lagerstatus. Ingen av respondenterna från NH eller HHH var med 
vid det första införandet av EDI men gissar på att det första införandet skedde i slutet av 90-
talet eller tidigt 2000-tal. Affärskonsult B på Inport menar att Inport började erbjuda EDI i 
slutet av 90-talet och affärskonsult A på Inport tror att det var mycket tidigt 2000-tal. Idag 
skickas information i både NH och HHH via EDI vid lastning och lossning av fartyg och 
lossplanen/lastplanen BAPLIE överförs mellan hamnen och rederier. Garstone (1995) menar 
att effektivitet uppnås genom att var och en av hamnarna och rederierna kontrollerar sina egna 
datorsystem som styr deras verksamhet men även tar emot och sänder standardiserade 
lastplaner. Vid lastning och lossning skickas ett EDI-meddelande per containerenhet till 
hamnens kund som hela tiden får information om samtliga container. NH och HHH tar även 
emot tombokningar, meddelanden angående tomma containerenheter, och exportbokningar, 
meddelanden angående inkommande fulla containerenheter, via EDI från deras kunder. EDI 
skickas även från NH och HHH till deras kunder per containerenhet som passerar in och ut ur 
hamnens gate, meddelanden som enligt Garstone (1995) hjälper rederierna med spårbarhet av 
container vid viktiga händelser i hamnen. Ur hamnarnas affärssystem genereras information 
om fartyg och container som Svenska myndigheter kräver för statistik, precis som Damsgaard 
och Lyytinen (1998) menar att system som mottar meddelande genererar nödvändig 
information till berörda myndigheter. Damsgaard och Lyytinen (1998) menar även att många 
små rederier inte har tillräcklig kunskap för att införa EDI, vilket kan lösas via en PC-baserad 
version av systemet. Som komplement till affärssystemet NH och HHH använder finns även 
en webbsida där rederier kan logga in för att se status för deras containerenheter. 
 

3.1 Affärssystemsbaserad EDI 
Affärskonsult A på Inport menar att affärssystemsbaserad EDI leder till säkerhet och snabbhet 
men även att EDI i kombination med affärssystemet är ”vitsen med det hela”, för att kunna 
erbjuda en verksamhetsövergripande lösning till kunderna där så mycket som möjligt sker per 
automatik. Enligt affärskonsult B på Inport kan användarna av EDI med hjälp av affärs-
systemsbaserad EDI hantera mycket större volymer av data med EDI jämfört med utan EDI. 
Både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport nämner att affärssystemsbaserad EDI även 
minimerar fel och behovet av den personal som hade krävts vid manuell hantering av samma 
information, precis som Nurmilaakso (2008) menar att EDI syftar till utbyte av data utan 
mänsklig inblandning. Terminalchefen på NH hävdar att affärssystemsbaserad EDI betydligt 
minskar handpåläggningen och att NH får in all data i systemet tack vare EDI, enligt Lee och 
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Gyoo (2005) är meningen med upprättade EDI-länkar mellan partnerföretag elektronisk via 
dator-till-dator kommunikation och enligt Garstone (1995) sparar EDI tid och minskar fel. 
Även godsmottagaren på NH håller med om att mycket mer arbete hade krävts utan EDI, 
vilket i sin tur även påverkar hamnens kunder som även kunde ha varit tvungna att få manuell 
input från hamnen, istället för att det med EDI överförs per automatik. Godsmottagaren på 
NH menar även att de knappt vet om att EDI skickas från affärssystemet, det endast sker i 
bakgrunden utan att det märks.  
 
Den gateansvarige och den lageransvarige på HHH menar att EDI underlättar affärs-
kommunikationen mellan flera parter och enligt den gateansvarige på HHH flyter allt på 
eftersom informationen överförs automatiskt i affärssystemet precis som Damsgaard och 
Lyytinen (1998) menar att EDI länkar samma företag elektroniskt. Enligt Motiwalla och 
Thompson (2012) är målet med ett affärssystem att göra informationsflödet dynamiskt och 
direkt för att öka värdet och nyttan av informationen, vilket kan liknas med att informationen 
överförs per automatik, informationsflödet är dynamiskt, vilket enligt den gateansvarige på 
HHH medför att allt flyter på. Enligt både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport 
skulle de kunna erbjuda EDI-motorn separat utan affärssystemet men i så fall får kunden 
ingen helhetslösning, ingen övergripande lösning. Även Magnusson och Olsson (2008) 
definierar ett affärssystem som verksamhetsövergripande med full insyn och kontroll över 
verksamheten.  
 
3.1.1 Förväntningar 
Affärskonsult A på Inport har förväntning på kunderna att de ska vilja följa med i 
utvecklingen inom branschen, vilket de gör. Inport utvecklar endast utifrån kundens önskemål 
och behov och därför menar affärskonsult A på Inport att Inports förväntningar på kunderna 
är att kunderna ska vilja utvecklas, utveckla deras system och utvecklas med det senaste inom 
EDI, för att Inport som systemleverantör ska få in uppdrag och ha arbete att utöva. För att 
kunderna ska vilja utvecklas och vända sig till Inport för vidareutveckling menar affärskonsult 
A på Inport att de behöver vara duktiga på att ta fram kundens lösningar, göra bra och snabba 
lösningar utan fel. Affärskonsult A på Inport tror att kunden förväntar sig av Inport att de ska 
leverera bra och snabba lösningar utan fel. Enligt affärskonsult B på Inport är förväntningarna 
på Inports kunder även att kunderna vet hur de vill arbeta och att kunden har ett genomtänkt 
arbetsflöde. Kunden eller kundens kund till och med förväntas vara delaktiga angående vad 
som ska skickas fram och tillbaka via EDI. Enligt affärskonsult B på Inport förväntar de sig 
inte att kunden ska klara sig själv eftersom kunderna trots allt har support från Inport. 
Affärskonsult A på Inport drar slutsatsen att Inport är leverantör av ett verktyg och att 
kunderna har sannolikt större förväntningar både på deras kunder och på Inport än vad Inport 
har på dem, detta eftersom Inport är kundernas systemleverantör och förväntas leverera och 
att det är kundens kund som kunden utbyter information med vid EDI-användning. 
Affärskonsult A på Inport menar att Inports kunderna inte förväntas veta vad EDI är eftersom 
ur kundens perspektiv förväntas EDI främst fungera i förhållande till kundens dagliga 
verksamhet. Affärssystemet och EDI ska enligt affärskonsult A på Inport fungera som ett 
verktyg som Inports kund ska kunna jobba med.  
 
Ingen av respondenterna från NH eller HHH var med vid det första införandet av EDI inom 
deras verksamheter men respondenterna tror alla att förväntningarna redan vid första 
införandet var lika de förväntningar som de själva har på EDI idag. Terminalchefen på NH 
tror att förväntningarna på EDI vid det första införandet var att underlätta det administrativa 
arbetet genom att ta bort mail och handskrivna papper och därmed kunna minska felkällor, få 
färre mellanhänder och minska fel till följd av den ”mänskliga faktorn”. Terminalchefen på 
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NH menar att med färre mellanhänder är det lättare att hitta källan till felet om ett fel uppstår 
och Agi et al. (2005) betonar att EDI leder till förbättring genom mer exakta data och 
minskning av antalet fel. Även förväntningarna idag är desamma enligt terminalchefen på 
NH: att minimera felkällor men även att få enkelheten genom att meddelanden skapas utan att 
NH behöver göra något och information kommer automatiskt in i systemet. Enligt Motiwalla 
och Thompson (2012) är det viktigt att kommunicera och bestämma förväntningar inför 
införandet av ett nytt system. Godsmottagaren på NH tror att de förväntningar som fanns vid 
det första införandet av EDI inom NHs verksamhet var att få systemet att ”prata med 
varandra”, enligt Lee och Gyoo (2005) sker EDI via dator-till-dator kommunikation. Gods-
mottagaren på NH menar att information ska kunna överföras automatiskt från hamnens 
system till kundens system och även i motsatt riktning och att på så vis kommunicerar, 
”pratar”, systemen med varandra. När något händer med en enhet, container, skickas 
meddelande direkt från vårt system till kundens system, exempelvis vid lastning på eller av 
fartyg genereras automatiskt ett EDI-meddelande per enhet som skickas till kundens system. 
Gällande förväntningar på EDI idag menar godsmottagaren på NH att förväntningarna är 
desamma som trodda förväntningar angående första införandet av EDI, men även att EDI-
uppkopplingarna ska fungera, precis som affärskonsult A på Inport tror att kunderna förväntar 
sig bra och snabba lösningar utan fel. Enligt godsmottagaren på NH förväntar sig NH av 
Inport att om problem uppstår ska dessa lösas, vilket godsmottagaren på NH upplever 
uppfylls. Gällande framtida förväntningar på EDI menar både terminalchefen och gods-
mottagaren på NH att de hoppas att mer kommer att bli automatiserat via EDI, både internt för 
att underlätta internt arbete men även externt mot dess kunder med fler kunder anslutna via 
EDI. Affärskonsult A på Inport tror även att det finns flera områden/arbetsmoment inom 
hamnen som skulle kunna hanteras på ett bra sätt via EDI och inte arbetsmoment utåt sett från 
hamnen och till hamnens kund, enligt Weigel och Miller (1999) uppnås fullständiga 
ekonomiska fördelar av EDI när EDI används för företagets hela cykel. 
 
Både den gateansvarige och den lageransvarige på HHH tror att förväntningarna på EDI vid 
det första införandet var att underlätta att skicka meddelanden och att arbetet skulle bli 
enklare att utöva än vad det var. Den lageransvarige på HHH hävdar att EDI är ett mycket bra 
system men att det kräver underhåll från Inport för att fungera och att förväntningarna på 
Inport helt enkelt är att systemet ska fungera så smärtfritt som möjligt för hamnen och dess 
kunder. Även den gateansvarige på HHH menar att dagens förväntningar på EDI är att EDI 
ska fungera och att Inport sköter sig bra och har mycket god erfarenhet, eftersom Inport 
jobbar mot många olika hamnar och känner även redan till hamnarnas kunder. Enligt den 
lageransvarige på HHH är framtida förväntningar att ansluta ytterligare en viktig kund till 
lagret via EDI, vilket förväntas kunna genomföras vid nästkommande versionsuppdatering av 
affärssystemet. Den gateansvarige på HHH har också förväntningar på att i framtiden kunna 
ansluta ännu fler kunder via EDI, vilket även innefattar förväntningar på dess kunder att de 
ska vilja anpassa sig för att EDI-användningen ska fungera för båda parter. Även 
affärskonsult B på Inport tror att i framtiden kommer fler meddelanden tillkomma, både till 
befintliga kunder till hamnarna men även till nya kunder till hamnarna. Enligt Motiwalla och 
Thompson (2012) är det viktigt att kommunicera förväntningar och att effektiv kommuni-
kation av förväntningar ökar förutsättningar för att ett system blir accepterat när det väl är 
infört. Även Akkermans och van Helden (2002) betonar att framgångsrik hantering av 
förväntningar är viktigt för ett lyckat införande av IT-system. Förväntningar vid uppsättning 
av nya EDI-länkar kommuniceras från NH och HHH till Inport, antingen utifrån hamnens 
egna krav eller utifrån hamnens kunders krav. Redondo et al. (2009) menar att effekter uppnås 
genom att fördelar uppnås som matchar förväntningarna. Samtliga respondenter från NH och 
HHH förväntar sig att affärssystemet och EDI-uppkopplingarna ska fungera för att få mindre 
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manuellt arbete. Den lageransvarige på HHH påstår att han knappt tänker på att EDI finns när 
det fungerar eftersom allt sker automatiskt. Enligt Rikhardsson och Kræmmergaard (2006) 
blir ett affärssystem mer som en ”aktör” inom en organisation och deltar i det dagliga sam-
spelet inom organisationen.  
 
Gällande EDI är det enligt affärskonsult A och affärskonsult B på Inport kunden som kommer 
till Inport vid behov och när kunden vill sätta upp nya EDI-länkar. Enligt affärskonsult B på 
Inport ökar komplexiteten vid införandet när ett helt nytt flöde ska sättas upp, meddelande ska 
utbytas mellan två parter som tidigare inte har utbytt EDI med varandra, vilket innebär att 
minst tre parter är inblandande vid uppsättningen. Den gateansvarige på HHH hävdar att det 
är en fördel att Inport har många EDI-meddelanden uppsatta sedan tidigare när det gäller 
hamnens kunder, till följd av att Inport redan har kontakt med hamnens kunder, vilket 
underlättar införandet av EDI för HHH. 
 
3.1.2 Kravhantering 
Både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport menar att kunderna kommer till Inport 
med krav gällande EDI, men att kravet även kan ha uppstått hos kundens kund. Enligt 
affärskonsult A på Inport kommer kunden till Inport när denne vill ha snabbare och säkrare 
information av något som tidigare har hanterats manuellt. Enligt Iacovou et al. (1995) 
erbjuder EDI-användning möjligheter som kan mynna ut i organisatoriska fördelar om EDI-
användningen kombineras med lämplig affärsstrategi och omarbetning av affärsprocesser. Om 
förväntningar inte hanteras genom hela införandet kan det hända att leverantören över-
dimensionerar systemet eller att kunden underskattar komplexiteten av införandet 
(Akkermans & van Helden 2002). Enligt affärskonsult A på Inport formuleras kraven väl från 
kunderna men det finns alltid utrymme för missförstånd, enligt Liu och Yuliani (2016) är 
missförstånd av krav och otydliga krav en riskfaktor för en systemleverantör. För att undvika 
missförstånd börjar Inport enligt affärskonsult A på Inport tillsammans med kunden att skriva 
en specifikation, för att komma till en nivå där alla förstår varandra. 
 
Affärskonsult B på Inport menar att det många gånger är givet vilken typ av meddelanden 
som ska sättas upp och skickas eftersom många gånger arbetar Inport redan ihop med kundens 
kund och vet redan vilken typ av meddelande som ska sättas upp och hur meddelandet ska 
skickas till den specifika kundens kund i fråga. Vid en helt ny kund krävs det enligt 
affärskonsult B på Inport mer diskussion och det måste redas ut vilken information och i 
vilket format som ska skickas mellan de två parterna. Fredriksson och Larsson-Steen (2013) 
hävdar att vid införandeprojekt måste systemleverantören förstå kundens behov och vid 
uppsättning av EDI menar affärskonsult B att det oftare sker en diskussion med kundens kund 
än med Inports kund. Detta för att via direktkontakt med kundens kund kan Inport 
åstadkomma bästa möjliga lösning till Inports kund i förhållande till dennes kund. Även 
affärskonsult A på Inport menar att Inport vid uppsättning vill ha kontakt med ”motsvarande 
EDI-folk” hos kundens kund för att kunna matcha meddelandet rätt och även kontrollera hur 
meddelandet fungerar i praktiken när meddelandet tas i drift. Godsmottagaren på NH är inte 
direkt involverad vid framtagning av krav på nya EDI-uppsättningar men han gissar att 
hamnens kund kommer med krav på nya länkar och att det därefter sker en dialog mellan 
kunden, terminalchefen och Inport angående uppsättningen av EDI. Godsmottagaren på NH 
upplever även att det är hamnens kund och Inport som har mest kontakt vid EDI-
uppsättningen och att ofta blir det som hamnens kund vill ha, med förklaringen att ”eftersom 
det är en kund till oss måste vi tillgodose det mesta”, enligt Crum och Premkumar (1996) kan 
stora leverantörer, eller kunder i detta fall, utnyttja beroenden och kräva att partner inför EDI. 
Enligt terminalchefen på NH kommer både NH och dess kunder med nya krav. Om NH ställer 
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krav på dess kunder sker det med hjälp av Inport. Både godsmottagaren och terminalchefen på 
NH upplever att kraven tas väl omhand av alla inblandade parter eftersom alla vill att EDI-
anslutningen ska fungera så smidigt som möjligt. Enligt NHs terminalchef är vissa kunder 
mer tillmötesgående än andra. Terminalchefen på NH upplever att stora kunder kan vara 
svårare än mindre kunder, eftersom hos mindre kunder har de flesta personer lite kunskap 
inom varje gren av företaget medan i större företag har personerna inte lika bred kunskap. 
Enligt Garstone (1995) kan större företag ställa krav på mindre kunder som kan känna sig 
tvingade till EDI-användning och Crum och Premkumar (1996) menar att stora leverantörer 
kan utnyttja deras kunders beroende av dem och kräva att de inför och använder EDI. I det här 
fallet kan det dock vara tvärt om. Hamnen anpassar sig efter vad dess kund kräver och vill ha, 
eftersom kunden är kund och hamnen vill kunna behålla affärsrelationen, precis som Iacovou 
et al. (1995) betonar att kunder kan kräva att deras leverantörer använder EDI. Att 
terminalchefen på NH upplever mindre kunder mer tillmötesgående kan liknas med att NH är 
deras leverantör och de små kunderna tvingas i det fallet att anpassa sig. Enligt affärskonsult 
B på Inport är det möjligt att hamnen främst noterar kostnader vid uppsättning av EDI. 
Affärskonsult B på Inport menar dock att EDI kan leda till att hamnen får behålla sin kund 
eller får nya kunder eftersom hamnen kan erbjuda EDI, även om hamnen inte får direkt nytta 
av den information som sätts upp vid en viss uppsättning av EDI mot en specifik kund. 
Affärskonsult B på Inport menar även att Inports kunder kan använda systemet bättre och till 
mer tack vare EDI och att hamnarna lättare kan tillgodose deras kunder med information och 
därigenom bli konkurrenskraftigare. Enligt Iacovou et al. (1995) är konkurrenstryck en av de 
huvudsakliga formerna av externa påtryckningar till införandet av EDI. 
 
Den gateansvarige och den lageransvarige på HHH är också överens om att krav kommer från 
antingen de själva eller från deras kunder och framförs sedan av HHH till Inport. Externa 
påtryckningar kan bidra till integration av EDI (Iacovou et al. 1995) och mindre företag kan 
känna tvång till EDI-användning för att behålla sin affärsrelation eftersom större företag 
ställer krav på de mindre företagen (Garstone 1995). Enligt respondenterna från Inport, NH 
och HHH uppstår kraven från någon av de två inblandade parterna som ska utbyta 
information via EDI, antingen hamnen eller hamnens kund. Enligt den lageransvarige på 
HHH är kraven kopplade till arbetsinsatser och fokus ligger på vad som är effektivast och kan 
ge synergieffekter, att en eller flera olika EDI-uppsättningar kan återanvändas till flera 
uppsättningar och öka värdet utifrån den första uppsättningen, på andra arbetsområden och 
som hamnen kan använda över tid för andra godsslag och kunder. Enligt Crum och 
Premkumar (1996) är det möjligt för en leverantör och en kund med en långvarig relation av 
samarbete och förtroende att tillsammans införa EDI för att erhålla ömsesidiga fördelar från 
EDI. Enligt HHHs gateansvarig tas krav väl omhand av alla inblandade parter, de krav som 
går att uppfylla uppfylls och både NHs och dess kunds önskemål tas i beaktning, och ofta sker 
en anpassning mellan vad både de och deras kund vill ha.  
 
Enligt Liu och Yuliani (2016) kan otydliga krav leda till omarbetning som kostar både tid och 
resurser och både kund och leverantör bör gemensamt ta ansvar för att ta fram krav för att 
förhindra att otydliga krav påverkar planering, tid och budget. Respondenterna från Inport, 
NH och HHH är alla överens om att kraven tas väl omhand, alla krav ses över och 
tillfredsställs på bästa möjliga sätt, och att en dialog sker mellan inblandande parter för att på 
bästa sätt tillgodose alla krav. 
 
3.1.3 Planering, tid och budget 
Enligt affärskonsult B på Inport är det betydligt lättare med planering och tid vid uppsättning 
av EDI mot en kunds kund som Inport har kännedom om sedan tidigare, eftersom Inport 
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redan har en fungerande EDI-kommunikation till denne kundens kund, vilket minskar 
ledtider. Bristande hantering av planering, tid och budget kan enligt Liu och Yuliani (2016) 
vara en riskfaktor både för kund och systemleverantör i en relation och affärskonsult A på 
Inport menar att Inport inte håller tidsplaner varje gång, men att i mer kritiska situationer för 
kunden prioriteras tiden högre från Inport sida för att vara kunden till lags. 
 
Enligt affärskonsult B på Inport är det vid uppsättning av EDI minst tre parter som ska 
komma överens, vilket medför att det ofta tar längre tid än planerat eftersom alla inblandade 
parter ska ha tid med möten och samtal, planeringen blir svårare. Om det även är ett helt nytt 
flöde i en hamn ska även mycket diskuteras och kräver många möten och komplexiteten ökar, 
vilket också medför att det kan ta längre tid än planerat, ledtiderna blir längre. Även 
affärskonsult A på Inport menar att planering, tid och budget beror på hur stort eller litet 
projekt det handlar om och att vid helt nya typer av meddelanden krävs mer kraft, jobb och 
även tid för att lyckas genomföra uppgiften. Affärskonsult A på Inport betonar att Inport inte 
alltid lyckas hålla tidplanen men i de fall där kunden kommer med en deadline i stil med 
”båten kommer den 12e”, är det oftast klart tills dess från Inport sida. Enligt affärskonsult A 
på Inport kan förseningar som påverkar både tid och budget bero på att de startar för sent, 
tekniska förutsättningar som inte matchar, helt nya meddelanden som inte fungerar i skarpt 
läge, information som saknas, osv., listan över vad som kan gå fel kan göras lång men mycket 
består av förändringar. Haddara och Elragal (2013) delar upp kostnader i både direkta och 
indirekta kostnader där indirekta kostnader är kostnader till följd av övergång från gamla 
arbetsrutiner till nya arbetsrutiner, vilket kan liknas som affärskonsult A på Inport menar 
övergången från manuell hantering av information till automatisk överföring av information 
via EDI. 
 
Godsmottagaren på NH är inte involverad gällande tidsplanerna över EDI-uppsättningar men 
tror att tidsplanerna följs ganska bra och hävdar att kortare förseningar är accepterat och att 
NH oftast är nöjda, genom att acceptera högre kostnad och längre tid kan högre kvalitet 
förverkligas (Bernroider 2013). Terminalchefen på NH hävdar att tidsplaner inte hålls och att 
en stor orsak är otydlighet från NHs sida. Terminalchefen på NH betonar att NH ofta kommer 
med krav som ”bråttom” eller ”fort” och saknar tydliga direktiv på hur lång tid något får ta 
eller när något faktiskt behöver vara klart. Vidare menar terminalchefen på NH att de har lite 
att jobba på angående tidsplaneringen och att de borde sätta sig ned och göra en tydlig plan, 
men även att det vore fördelaktigt med någon som endast arbetade med tidsplanering på NH 
istället för att flera olika personer är inblandade. 
 
Den gateansvarige på HHH tycker att tidsplanerna brukar hållas bra medan den lager-
ansvarige menar att har de tur går allt bra och detta påverkas till stor del är belastningen på 
Inport. Den gateansvarige på HHH menar även att mycket inom EDI finns redan uppsatt 
eftersom Inport arbetar med många kunder inom samma bransch och att kundernas kunder är 
desamma, vilket påverkar tidsplaneringen positivt.  
 
Godsmottagaren på NH och den gateansvarige på HHH är inte insatta i budgeten och hur väl 
den hålls gällande EDI-uppsättningar. Terminalchefen på NH hävdar att det är likadant med 
budget som med tid, NH är inte tillräckligt tydliga och följer inte planer tillräckligt utan bidrar 
med tillägg allt eftersom, vilket leder till att projektet eller tillägget blir dyrare än tänkt från 
början. Enligt Haddara (2014) är vetskapen angående att företag har råd att införa ett system 
en viktig faktor vid urvalsprocess av system. Enligt terminalchefen på NH är det ofta kunden 
som styr vilken typ av EDI-uppsättning som ska genomföras och att NH rättar sig efter dess 
kunds behov för att behålla kunden som kund. Haddara och Elragal (2013) betonar att 
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kostnadsuppskattning i allmänhet uppfattas som en viktig fas av företag, vilket terminalchefen 
på NH poängterar att NH skulle behöva vara tydligare angående budget men även angående 
tid, komma med tydligare direktiv och göra tydligare planer, men att det ofta hoppas över i 
dagsläget. Enligt Bernroider (2013) blir en specifik framgång eller ett specifikt misslyckade 
endast svagt relaterat till vid senare tillfälle. 
 
Även den lageransvarige på HHH menar att genomförs en ändring kostar EDI-uppsättning 
oftast mer än tänkt från början.  Ändringen är inte dyr utan det som kostar pengar är att 
ändringen påverkar hela flödet, vilket leder till att uppföljning och eventuell felsökning blir 
dyrt. Affärskonsult A på Inport menar att det är omöjligt att sätta ett fast pris från början 
eftersom ledtider är svårbedömda med tre inblandande parter. Även affärskonsult B på Inport 
hävdar att det som påverkar budgeten negativt är att tiden drar iväg eftersom det är en tredje 
aktör inblandad, vilket leder till att inblandade parter gärna underskattar den tid som 
exempelvis möten tar. Ju fler inblandade aktörer ju mer drar tiden iväg menar både 
affärskonsult A och affärskonsult B på Inport. 
 
3.1.4 Systemintegration  
Inport har en egen EDI-motor och en EDI-modul som har standardfunktionalitet och 
fördefinierade meddelanden som kan programmeras genom att ange vart meddelandet ska 
skickas och eventuella förutsättningar som krävs. Enligt både affärskonsult A och 
affärskonsult B på Inport går information aldrig in i affärssystemet utan att passera EDI-
motorn. Enligt Copeland och Hwang (2016) är bearbetad data som kan bearbetas av 
affärsapplikationen en förutsättning för EDI. I EDI-motorn kontrolleras att informationen ser 
rätt ut, att meddelandet inte är skräp eller spam osv. menar affärskonsult B på Inport. 
Motiwalla och Thompson (2012) menar att det är viktigt att företag är bekväma med idén att 
dela med sig av kritisk information till sitt partnerföretag för att en systemintegration ska bli 
så lyckad som möjligt. Enligt affärskonsult A på Inport kan kunderna behöva komplettera 
informationen manuellt innan den förs in affärssystemet, detta för att uppfylla affärssystemets 
krav på informationen, att all obligatorisk information finns tillgänglig. Även utgående 
information från affärssystemet går via EDI-motorn men vid utgående meddelanden sker 
kontroller av informationen på en lägre nivå av vid ingående meddelanden. Affärskonsult A 
på Inport vet inte om Inport har begränsningar gällande typ av EDI-meddelanden och betonar 
att om affärssystemet inte stödjer en ny typ av meddelande, exempelvis om inte all 
information stödjs, måste affärssystemet och databasen utvecklas, vilket kan vara ett större 
problem men är inte omöjligt. Enligt affärskonsult B på Inport kan Inport i princip följa vilken 
standard som helst och har Inport inte standarden sedan tidigare kan de göra den. 
Affärskonsult B på Inport menar att om det finns en betalare är ändringen eller skapandet av 
ett meddelande genomförbart. Vid uppsättning av EDI menar affärskonsult B på Inport att 
Inports kund eller dennes IT-avdelning kan behöva involveras gällande hur meddelandet 
fysiskt ska skickas, exempelvis om en brandvägg behöver öppnas. Affärskonsult B på Inport 
hävdar också att i vissa fall kan kunden behöva fylla i viss information manuellt för att få in 
EDI-meddelandet i affärssystemet.  
 
EDI-standard 
Vad som styr valet av den EDI-standard som ska följas menar affärskonsult A på Inport 
bestäms utifrån om kunden eller kundens kund redan har uppsatt EDI. Kundens kund har 
enligt affärskonsult A på Inport ofta redan länkar ”world wide” och att Inports kund helt 
enkelt får acceptera den standarden. Son et al. (2005) menar att oro hos företag som tar 
initiativ till införande av EDI är oviljan hos mindre kunder att också införa EDI och därmed 
försöker företag att påverka sina kunders beslut angående att införa EDI. Affärskonsult A på 
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Inport hävdar att hur valet av EDI-standard fungerar relativt bra idag men kräver att Inport 
nästan alltid måste ha en tredje part att kommunicera med. Att få tillgång till kundens kund 
menar affärskonsult A på Inport ibland sker per automatik och om inte får Inport be sin kund 
om att få kontakt med kundens kund, även om Inport ofta redan vet vem personen från 
kundens kund är. Enligt Copeland och Hwang (2016) löser EDI-standard att två företag kan 
utbyta information genom en gemensam grundstruktur. 
 
Affärskonsult B på Inport tror också att EDI-standard främst bestäms utifrån vad kundens 
kund vill ha. Om kundens kund inte får bestämma handlar det om vad de två parter som ska 
utbyta meddelande sinsemellan, hamnen och dess kund, klarar av att skicka och ta emot. 
Angeles et al. (2001) menar att EDI-standard är viktigt eftersom det bidrar till det formatet 
som krävs av båda företagen för att överföra data direkt från en dator till en annan. Valet av 
EDI-standard kan även enligt affärskonsult B på Inport styras av branschstandard, vilket 
innebär att om kundens kund följer en viss branschstandard får hamnen anpassa sig efter den 
branschstandard som hamnens kund använder och Inport får också matcha den typen av 
meddelande. Detta kan innebära att sätta upp en helt ny typ av meddelande. Enligt Agdas och 
Ellis (2010) finns olika internationella standarder inom olika branscher som har antagits för 
att få ett gemensamt språk mellan berörda parter. Precis som affärskonsult B på Inport 
beskriver menar även Agdas och Ellis (2010) att val av standard kan vara en utmaning för 
företag eftersom de kan behöva justera sin affärsdokumentstruktur om den inte stödjs eller 
matchar dokumentstrukturen för EDI-standarden. Enligt affärskonsult B på Inport kan det 
även förekomma meddelanden som behövs som varken Inport eller kundens kund har sedan 
tidigare och då blir det en diskussion om vad som passar bäst att utbyta mellan kunden och 
kundens kund. Om ett helt nytt meddelande ska skapas menar affärskonsult B på Inport att 
Inport gärna vill att meddelandet följer en standard, enligt Angeles et al. (2001) är val av EDI-
standard en viktig faktor för ett lyckat införande av EDI. Affärskonsult B på Inport menar att 
om ett nytt meddelande följer en standard kan Inport återanvända meddelandet till flera 
kunder. 
  
Godsmottagaren på NH är inte insatt i val av EDI-standard men tror att kunden styr i samråd 
med Inport vid val av EDI-standard och upplever personligen inga problem med val av EDI-
standard. Godsmottagaren på NH tror att Inport matchar alla standarder som dess kund kräver, 
företag som ska införa EDI bör enligt Lee och Ahn (2009) välja en systemleverantör som 
accepterar de EDI-standarder som behövs av företaget. Även terminalchefen på NH drar 
slutsatsen att främst dess kund väljer standard, baserat på att NH har flera olika standarder 
som de följer, vilket terminalchefen på NH hävdar att NH antagligen inte skulle ha haft om 
det var NH som valt. Terminalchefen på NH upplever inte heller några problem vid val av 
standard men både terminalchefen och godsmottagaren på NH nämner att det händer att 
hamnens kunder skickar en typ av meddelande men ska ha tillbaka en annan typ, enligt 
Angeles et al. (2001) är det EDI-standard som bidrar till formatet som krävs av företag för att 
kunna överföra data direkt från sin dator till partnerföretagets dator. Att fel meddelande är på 
väg att skickas till kunden märks enligt godsmottagaren på NH i loggen i EDI-modulen och 
därmed finns möjlighet att göra om och ändra typ av meddelande för att sedan kunna skicka 
iväg meddelandet på nytt. 
 
Den gateansvarige på HHH menar att hamnen gör en övervägning gällande vilken typ av 
EDI-standard hamnen vill ha och vilken typ av EDI-standard kunden vill ha. Ifall det är en 
EDI-standard som fungerar, eller om hamnen och dess kund behöver kompromissa, vilket 
aldrig är några problem utan det finns alltid lösningar. Enligt Agdas och Ellis (2010) är det 
inledande skedet för partner vid uppsättning av EDI att välja den standard som ska gälla för 
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dokumentstrukturen, detta för att få ett framgångsrikt införande av EDI. Även den lager-
ansvarige på HHH hävdar att det aldrig upplevs några problem vid uppsättning utan att ”allt är 
hur möjligt som helst” utan att direkt veta hur standard väljs.  
 
VAN 
Enligt affärskonsult A kan Inport tillhandahålla dess kunder full service. Inports kunder kan 
även till viss grad gå in och göra uppsättningar och underhålla systemet på egen hand, men 
om kunderna väljer att göra detta är beroende på kunden och dennes förutsättningar och 
önskemål. Enligt Damsgaard och Lyytinen (1998) bygger EDI-införanden ofta på drift ifrån 
ett tredjepartsföretag, via VAN (mervärdes nätverk), vilket är en ekonomisk lösning eftersom 
det kostar mycket för företag att upprätta egna direktlänkar till alla inblandade partnerföretag. 
Affärskonsult B på Inport poängterar att det är ganska dyrt även för Inports kunder att komma 
igång med EDI, dels för att de behöver moduler i affärssystemet, likt EDI-modulen, men även 
mycket konsultation i början, Crum och Premkumar (1996) menar att det uppstår kostnader 
för utbildning och nyutveckling av arbetsmetoder för att säkerställa ett framgångsrikt 
införande av EDI. Enligt Crum och Premkumar (1996) kan även kostnader för installation av 
hårdvara, mjukvara och att etablera den elektroniska kopplingen mot partner vara en 
hämmande faktor vid EDI-införanden och Nurmilaakso (2008) menar också att införandet av 
ett affärssystem som stödjer EDI kan vara skäl till höga kostnader. Enligt både affärskonsult 
A och affärskonsult B på Inport är det viktigt att kunden är med och bidrar med avstämning, 
EDI kan enligt Lee och Gyoo (2005) inte införas ensidigt av ett företag. Inports kunder får 
stämma av att uppsättningen blir som de tänkt sig, att meddelanden matchar och fungerar och 
att rätt information får ut ifrån meddelandet. Affärskonsult A på Inport menar att mycket är 
rutinarbete från Inports sida eftersom många av dess kunder använder samma typ av 
meddelanden och affärskonsult B på Inport önskar att ta fram nya meddelanden som Inport 
inte har sedan tidigare hade gått fortare. 
 
Godsmottagaren på NH hävdar att det känns tryggt att Inport har hand om NHs EDI eftersom 
godsmottagaren på NH upplever att Inport har superkoll, mer eller mindre, och att NH alltid 
kan ringa till Inport ifall de går bet och inte kan lösa ett problem på egen hand. NHs 
godsmottagare uppfattar inga nackdelar med att Inport har hand om NHs EDI utan hävdar att 
om ett annat företag skulle ta över istället för Inport skulle NH kanske få börja om från början 
med det mesta angående EDI. Enligt terminalchefen på NH är fördelen med att Inport har 
hand om NHs EDI att kunskapen finns hos Inport. Ett skäl till att kunskapen finns hos Inport 
är enligt terminalchefen på NH att Inport är leverantör till flera andra hamnar med samma 
kunder, vilket terminalchefen på NH anser är en mycket stor fördel. Enligt Iacovou et al. 
(1995) bör EDI vara väl utbrett hos ett företags leverantörer och kunder för att företaget ska 
uppnå fulla nyttan av EDI.  Terminalchefen på NH hävdar även att nackdelen med att Inport 
har hand om NHs EDI är den samma som fördelen, att Inport har all kunskap. Att Inport har 
all kunskap kan exempelvis leda till problem om fel uppstår utanför arbetstid, Inports 
öppettider för support. I dessa situationer blir hamnen lite extra sårbar och de skulle behöva 
ha lite bättre kunskap själva enligt NHs terminalchef. 
 
Den gateansvarige på HHH menar också att fördelar med att Inport har hand om HHHs EDI 
är Inports kundrelationer och att de har arbetat med EDI under lång tid. HHHs den 
gateansvarige tycker inte att det finns några nackdelar i dagsläget med att Inport har hand om 
HHHs EDI utan upplever att Inport fixar vad som krävs. Den lageransvarige på HHH menar 
att de själva varken har kompetens eller utrustning för att själva ha hand om EDI, vilket utger 
en fördel att Inport har hand om HHHs EDI istället för HHH själva. En nackdel dock menar 
HHHs lageransvarig är att HHH och Inport är belägna långt ifrån varandra och att det hade 
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varit trevligt att ibland sitta ned mellan fyra ögon och peka på samma papper, men efter några 
telefonmöten löser sig problemen till slut. 
 
Säkerhetskontroller 
Enligt affärskonsult A och affärskonsult B på Inport är mail den mindre säkra varianten för att 
överföra EDI-meddelanden, eftersom generellt utbyts via publika kommunikationskanaler 
menar Di Turi (1993) att säkerhetskontroller av EDI krävs. Ett sätt att skydda ett meddelande 
är enligt Di Turi (1993) autentisering av ursprungsanvändaren, via FTP menar affärskonsult B 
på Inport regleras vilka adresser som får koppla upp sig brandväggen, vilket är säkrare för 
överföring av meddelanden än via mail. Enligt både affärskonsult A och affärskonsult B på 
Inport är mail och FTP vanligaste sättet att skicka containermeddelanden och utgör en stor del 
av samtliga meddelanden som Inport skickar åt Inports kunder. Mail som skickas mellan 
Inports kunder och deras kunder är enligt affärskonsult B inte krypterade eftersom 
informationen inte är känslig eller affärskritisk. Enligt affärskonsult B på Inport ligger 
känsligheten i de EDI-meddelanden som Inports kunder och deras kunder utbyter snarare i att 
meddelanden skulle komma bort än komma i någon annans händer. Kommer meddelanden 
bort bromsar det både kundens och dess kunds verksamhet enligt affärskonsult B på Inport. 
Det finns dock säkerhetskontroller kopplade till EDI-modulen som kontrollerar all infor-
mation innan den kommer in i affärssystemet och även till viss del informationen innan den 
går ut ur systemet. Enligt affärskonsult A på Inport har sannolikt personerna som arbetar med 
tekniska frågor på Inport ett större säkerhetstänk gällande data än affärskonsulterna, som har 
större fokus på informationen än på säkerheten och tekniken. Lee och Gyoo (2005) menar att 
avsändaren av en transaktion måste förlita sig på att mottagaren har tillräckliga 
säkerhetskontroller för att garantera att överföringen inte påverkas under överföringens gång. 
Affärskonsult A på Inport påstår att hur kundens kund väljer att ta emot meddelandet är 
utanför Inports ansvar och det får kundens kund ansvara för sköts riktigt. 
 
Enligt Lee och Ahn (2009) bör ett företag fastställa säkerhetskontroller av EDI innan de 
beslutar att införa EDI, för att fastställa tron angående att systemet är säkert att använda. Både 
godsmottagaren och terminalchefen på NH menar att de inte upplever sig påverkade av 
säkerheten vid EDI utan att NH litar både på Inport och på dess kunder avseende data som 
skickas och tas emot via EDI. Den gateansvarige på HHH hävdar sig inte vara påverkad av 
säkerhetskontroller gällande EDI eftersom affärssystemet sköter säkerheten. HHHs gate-
ansvarig litar även på att HHHs kunder sköter sin del och hävdar att HHH måste lita på 
kunderna för att det ska fungera att arbeta tillsammans med att utbyta EDI. Den 
lageransvarige på HHH menar precis som de andra respondenterna att HHH inte är påverkade 
av säkerhetskontroller. 
 
Integration med befintligt system 
Enligt både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport sker integration av EDI till 
affärssystemet via EDI-motorn som också stoppar upp och kontrollerar alla meddelanden 
innan de förs in i affärssystemet. Lee och Ahn (2009) menar att det är nödvändigt att integrera 
EDI med en affärssystemapplikation för att EDI ska vara lönsamt. Integration till kundernas 
kunder i sin tur menar affärskonsult B fungerar i hög grad men att fel kan uppstå i som att den 
överenskomna standarden inte följs fullt ut eller att information inte stämmer överens. 
Gällande exempelvis farligt gods som identifieras via EDI kan det enligt affärskonsult B på 
Inport vara mycket kritiskt ifall informationen är felaktig eller saknas ifall något går fel i 
hamnen. Sammantaget menar affärskonsult B på Inport att integrationen med kundernas 
kunder skulle kunna fungera bättre men att det fungerar bra. Affärskonsult A på Inport menar 
att det är upp till kundernas kunder hur de väljer att ta emot ett meddelande och att Inport inte 
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kan ta ansvar för kundens kunds del av uppsättningen av EDI, vilket fungerar olika bra från 
meddelande till meddelande och hur noggrann kundens kund är vid uppsättning av 
meddelandet. 
 
Enligt terminalchefen på NH är fördelen med att EDI är integrerat till affärssystemet att alla 
meddelanden skickas per automatik när allting fungerar. Godsmottagaren på NH menar att det 
inte finns några nackdelar med EDI annat än när EDI inte fungerar, eftersom NH är 
”jätteberoende” av EDI. NHs godsmottagare hävdar att när EDI fungerar är EDI otroligt bra 
och hamnen klarar sig inte utan EDI, men funkar inte EDI är det istället katastrof. Både 
terminalchefen och godsmottagaren på NH betonar att ju mer NH kan göra via EDI, ju bättre 
är det. Terminalchefen på NH menar att ibland kan problem uppstå med integrationen av EDI 
till affärssystemet och att det i de situationerna ofta har att göra med att de anpassar sig och 
går utanför ramarna för att vara sin kund till lags. Redondo et al. (2009) betonar att när 
förtroende mellan företag som använder e-affärer växer och intentioner av anpassning av den 
andra parten minskar, uppnås effekter genom att fördelar uppnås som matchar bådas 
förväntningar. Harison och Boonstra (2009) menar att införandet av IT-system kan utlösa 
organisatoriska förändringar likt strukturförändringar och processförändringar. Enligt 
terminalchefen på NH kan anpassning utanför ramarna för att vara kunden till lags leda till att 
fel uppstår i affärssystemet till följd av att NH inte längre ”jobbar rätt” och följer flödet 
genom affärssystemet. Godsmottagaren på NH upplever att integrationen av EDI till att 
affärssystemet fungerar bra och hävdar att i många fall som fel uppstår kan de själva rätta till 
felet i meddelandet, detta eftersom han själv bland annat har lärt sig att rätta till småfel på 
egen hand allt eftersom. Godsmottagaren på NH hävdar även att utan EDI integrerat till 
affärssystemet hade NH fått arbeta med papper och penna eller matat in information manuellt 
i systemet och tror att EDI leder till bättre kommunikation med kunderna eftersom kunderna 
får all information de vill ha via EDI. 
 
Integration till kunderna menar godsmottagaren på NH fungerar bra baserat på att kunderna 
sällan kommer med klagomål. Terminalchefen på NH upplever också att integrationen till 
hamnens kunder fungerar bra. NHs terminalchef tror dock att mycket jobb krävs från Inport 
för att integrationen ska fungera och menar att NH har haft kunder till NH där mycket jobb 
har krävts för att fått uppsättningen av EDI att fungera. Det bästa med integration till 
kunderna via EDI menar terminalchefen på NH är att de kan prata om samma information och 
på ett bättre sätt förstå varandra utifrån den information båda parter besitter tack vare EDI. 
Enligt terminalchefen på NH arbetar NH och dess kunder i två olika affärssystem men med en 
koppling sinsemellan som ger båda parter tillgång till senaste uppdaterade informationen. 
 
Den Gateansvarige på HHH upplever att integrationen av EDI till affärssystemet fungerar bra, 
men att eventuellt kan problem uppstå i början innan alla uppsättningar fungerar korrekt, 
exempelvis att informationen inte stämmer överens i meddelanden mellan HHH och dess 
kund. Enligt den lageransvarige på HHH är fördelen med att EDI är integrerat till 
affärssystemet att alla förändringar som sker, alla händelser och meddelanden med 
information, går mycket snabbare, vilket i sin tur underlättar kontakt med hamnens kund. 
Garstone (1995) menar att EDI sparar tid, minskar fel och tillgängliggör den senaste 
uppdaterade informationen. Enligt den lageransvarige på HHH finns inga nackdelar med 
integrationen av EDI till affärssystemet medan den gateansvarige påstår att en nackdel är att 
systemet är känsligt, men att det trots allt är viktigare att informationen blir stoppad från att 
komma in i affärssystemet än att fel information går in. Även vid integration med hamnens 
kunders system menar den gateansvarige på HHH att det fungerar bra men det finns kunder 
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som har känsligare kontroller av informationen än andra, vilket kan ställa till med mindre 
problem som kan behöva åtgärdas via manuell hantering från antingen HHH eller dess kund.  
 
3.1.5 Kompetenser 
Affärskonsult A och affärskonsult B på Inport tror och tycker båda två att Inport har bra 
kompetens. I alla fall utifrån de krav som Inports kunder har idag enligt affärskonsult B på 
Inport. Både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport framhäver även att Inport skulle 
kunna sälja EDI-motorn separat och har god kompetens gällande EDI-motorn eftersom den är 
byggd av Inport. Enligt affärskonsult A på Inport kan kompetensen dock vara lite upp och ner 
beroende på vem på Inport som informationen kommer ifrån, detta eftersom en affärskonsult 
och en systemutvecklare inte har kompetens både gällande information och teknik utan bör 
arbeta ihop för ”full pott” och för att uppnå full kompetens. Motiwalla och Thompson (2012) 
menar att flera projekt misslyckas på grund av bristande kommunikation mellan kunden och 
IT-personal, vilket enligt affärskonsult A på Inport kan ske ifall en affärskonsult inte 
involverar en systemutvecklare utan på egen hand antar gällande teknik som denne inte 
behärskar. Harison och Boonstra (2009) betonar att förändringsledare som huvudsakligen 
fokuserar på IT-frågor, likt systemutvecklaren enligt affärskonsult A på Inport, misslyckas 
ofta med att uppmärksamma frågor likt affärsnytta. Harison och Boonstra (2009) menar att 
dessa förändringsledare blir förblindade av problem med systeminförandet och ser inte 
positiva möjligheter. Harison och Boonstra (2009) menar även att förändringsledare som 
fokuserar på organisatoriska frågor är omedvetna om möjligheterna med IT och förlitar sig på 
IT-experter. Affärskonsult A på Inport menar att med en affärskonsult och en 
systemutvecklare i kombination uppnås bästa resultat, gällande både organisatoriska frågor 
och IT-frågor (Harison & Boonstra 2009). 
 
Både godsmottagaren och terminalchefen på NH tycker att Inport har god kompetens och 
upplever inga problem avseende kompetenser på Inport. Även den gateansvarige och den 
lageransvarige på HHH hävdar att Inport har bra kompetens. Fredriksson och Larsson-Steen 
(2013) betonar att systemleverantörens kompetens är en avgörande faktor för kundnöjdheten. 
Enligt HHHs den gateansvarige jobbar Inport även på att fylla på med nytt folk och förnya sin 
kompetens, vilket är viktigt för att vara uppdaterad. HHHs lageransvarig menar att det är lätt 
att knyta an till en person på Inport som lär sig HHHs verksamhet och håller sig uppdaterad 
om allt som rör verksamheten. 
 
Terminalchefen och godsmottagaren på NH och den gateansvarige och den lageransvarige på 
HHH tycker alla att deras företag har tillräcklig kompetens för att utföra vad de ska göra i 
systemet och för att kunna kommunicera med Inport och göra sig förstådda. Godsmottagaren 
på NH menar dock att de som kund aldrig blir fullärda och att viljan att lära mer finns på NH, 
framförallt för att kunna klara upp situationer på egen hand när någonting går fel och därmed 
slippa ringa Inport efter hjälp. Även den gateansvarige på HHH menar att HHH alltid måste 
lära sig nytt hela tiden och att detta är viktigt i alla avseenden. Affärskonsult A på Inport drar 
slutsatsen att kanske är det inte meningen att kunderna ska kunna allt som de på Inport kan 
om EDI, eftersom kunderna ska använda systemet som ett verktyg som kunderna ska kunna 
jobba med. Ur kundernas perspektiv menar affärskonsult A på Inport att EDI ska fungera, de 
ska kunna trycka på en knapp också ska information föras in i systemet eller skickas ut ur 
systemet. Affärskonsult B på Inport menar att kompetensen kan skilja sig från kund till kund 
och fokuserar främst på IT-kompetensen hos kunderna och poängterar att många mindre 
kunder har sällan en egen IT-avdelning. NH och HHH är två av de kunder som har outsourcat 
sin IT och därför kommunicerar Inport med företaget dit NHs och HHHs IT är outsourcad om 
tekniken vid EDI-uppsättningar men med NH och HHH gällande all information som ska 
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utbytas och om förväntningar. Enligt affärskonsult B på Inport kan även kundens kund ha 
outsourcat sin IT men överlag är kompetensen hög hos kundernas kunder eftersom kundernas 
kunder kan deras system och redan vet vilken typ av meddelanden de vill och kan skicka och 
ta emot. Även affärskonsult A på Inport betonar att kundens kund har hög kompetens, 
speciellt tekniskt kompetens och att i sådana lägen behöver de på Inport gå ihop en 
affärskonsult och en systemutvecklare för att få fullgod och heltäckande kompetens. Enligt 
Liu et al. (2011) kan samarbete mellan användare och systemutvecklare öka kommunikation 
och samverkan mellan användare och systemutvecklare och att företag bör arbeta före-
byggande för att bygga en bra grund för samarbete mellan systemutvecklare och användare, 
detta för att förebygga tvister och konflikter. 
 
3.1.6 Transaktionsvolym 
Varken affärskonsult A eller affärskonsult B på Inport kunde svara på hur stor volym av EDI-
meddelanden som processas och bearbetas i EDI-motorn men hävdar att det finns en begräns-
ning för vad EDI-motorn klarar av, även om affärskonsult A eller affärskonsult B inte vet hur 
hög smärtgränsen är. Fearon och Philip (1999) menar att EDI ofta introduceras som ett sätt att 
förbättra datahanteringen i samband med stora volymer data, vilket minskar administrativa 
kostnader. Affärskonsult A på Inport påstår att NH är en av de största EDI-kunderna gällande 
volym och att till och från NH skickas otroligt mycket meddelanden, gissningsvis var femte 
minut. Affärskonsult A på Inport drar slutsatsen att systemutvecklarna troligtvis har bättre 
vetskap gällande transaktionsvolymer eftersom systemutvecklarna vet mer om det tekniska. 
Enligt affärskonsult B på Inport, som också nämner NH som en mycket stor kund inom EDI, 
tillåts att två meddelanden bearbetas samtidigt i EDI-motorn för NH. Att två meddelanden 
tillåts bearbetas samtidigt är för att meddelanden ska hinna in i systemet i tid innan kundens 
kund infinner sig i hamnen och EDI-meddelandet behöver finnas tillgängligt. Enligt Lee och 
Ahn (2009) är stor volym av transaktioner nödvändigt för att EDI ska vara lönsamt. 
Godsmottagaren och terminalchefen på NH visste inte heller hur stora volymer NH utbyter 
via EDI men påstår att volymen är som störst till och från några få kunder, som återkommer 
dagligen eller nästan dagligen. Den gateansvarige och den lageransvarige på HHH hävdar att 
HHH utbyter runt tusen EDI-meddelanden per dag och att störst volym är av typen 
EDIFACT. På HHH menar den gateansvarige och den lageransvarige att volymerna är ganska 
lika till HHHs olika kunderna, med vissa undantag av några få kunder. Affärskonsult A på 
Inport menar att inom vilken typ av meddelanden som volymen är störst är olika från kund till 
kund och vilken typ av ”inriktning” kunderna har på sin verksamhet, EDIFACT-meddelanden 
till exempel är standard för administration, handel och transport (Di Turi 1993) och används 
enligt affärskonsult A till störst del inom containerverksamheten. Affärskonsult B på Inport 
tror att totalt sett utbyts störst volym inom typen EDIFACT men att i NH är sannolikt XML-
meddelanden större, detta eftersom NH utbyter meddelanden i XML flera gånger dagligen till 
en specifik kund belägen nära hamnen.  
 
3.1.7 Mångfald av EDI-standarder 
Enligt Weigel och Miller (1999) ökar ekonomiska fördelarna med EDI om företag använder 
EDI som hjälp för hela företagets cykel av transaktioner. Redondo et al. (2009) hävdar att 
bredd och mångfald av olika typer av transaktioner minskar kostnader för transaktioner och är 
nödvändigt för företag som inleder e-affärer. Enligt affärskonsult A på Inport erbjuder Inport 
alla typer av EDI-meddelanden och EDI-standarder för överföring via EDI eftersom Inport 
sätter upp meddelanden efter efterfrågan, EDI-meddelanden bygger på användning av ett 
hjälpmedel för elektronisk överföring och strukturerade, formaterade meddelanden baserade 
på överenskommelse mellan partnerföretag (Damsgaard & Lyytinen 1998). Affärskonsult A 
på Inport tror inte att Inport har behövt säga nej till någon kund utan att uppsättning har 
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kunnat lösas. Affärskonsult B på Inport menar att Inport erbjuder alla typer av EDI-
meddelanden och EDI-standarder som dess kunder kräver, vilket bland annat är EDIFACT, 
XML, textfiler och kundspecifika anpassningar.  
 
Godsmottagaren och terminalchefen på NH vet inte vilka typer av format som NH utbyter via 
EDI men menar att Inport erbjuder stöd för alla EDI-meddelanden som krävs, om inte annat 
stöter de inte på några problem och antar därmed att Inport erbjuder stöd för alla 
meddelandetyper. Enligt NHs godsmottagare löser Inport allt hamnens kund vill utifrån 
hamnens godkännande. Även den gateansvarige och den lageransvarige på HHH menar att 
Inport erbjuder stöd för alla de olika typer av EDI-meddelanden som önskas utbytas via EDI, 
finns meddelandet inte sedan innan fixar Inport det och anpassar även efter hamnens kunders 
specifika behov. Den lageransvarige på HHH vet inte vilken typ av meddelanden/standarder 
de skickar via EDI medan HHHs gateansvarig menar att HHH skickar bland annat EDIFACT 
fram och tillbaka till kunder och tar även emot stora mängder av Excel-filer från dess kunder.  
 

3.2 Relationsklimat 
Enligt alla respondenter från Inport, NH och HHH har de en bra relation mellan Inport och 
hamn, vilket även påverkar hamnarnas dagliga arbete och intresse för att fortsätta utveckla 
nytt inom EDI tillsammans med deras kunder och Inport. 
 
3.2.1 Samordning 
Affärskonsult A på Inport tror absolut att EDI kan leda till samordning mellan Inports kunder 
och deras kunder, även om de inte arbetar tillsammans på samma sätt som innan EDI eftersom 
EDI tar bort mycket mail och telefonkontakt mellan inblandade parter. Affärskonsult A på 
Inport menar att förhoppningsvis ger EDI hamnen och dess kund tid till andra arbetsflöden 
och arbetsuppgifter istället för administrativt arbete med att manuellt mata in data i 
affärssystemet. Affärskonsult A på Inport hävdar att EDI ger en bättre överblick och att EDI 
kanske kan ”föda fiffiga idéer kring hantering” och leda till bättre arbetsuppgifter för hamnen 
och dess kunder. Ett exempel på samordning är att en chaufför påväg in till hamnen kan 
föravisera sin ankomst och slipper köra tomma turer.  
 
Studiebesök i HHH visade hur medarbetarna på HHH använder truckdatorer kopplade till 
affärssystemet i alla truckar i containerterminalen. Till truckdatorn uppdaterades information 
automatiskt inifrån affärssystemet från gaten där inkommande bil aviserat sin ankomst och 
exempelvis eventuellt medhavd container. Enligt Kia et al. (2000) minskar elektroniska 
enheter i terminalen manuellt arbetet och pappershantering för arbetarna och underlättar ett 
informationsflöde i tid med förbättrad kontroll och kvalitet på tjänster och beslut. Ett väl 
utformat datoriserat system för container ökar även av- och pålastningen av container och 
bidrar till snabbare förflyttning av container (Kia et al. 2000). Innan truckförarna fick tillgång 
till truckdatorer var truckförarna på HHH tvungna att lämna trucken för att överlämna 
information muntligt eller i pappersformat. Enligt affärskonsult A på Inport vet även arbetarna 
i hamnen vad de ska göra när chauffören kommer in till hamnen med lastbil och därmed 
samordna sitt arbete i förhållande till kunden. Agi et al. (2005) menar att vissa leverantörer 
har utvecklat webbaserad EDI-teknik som ger tillgång till EDI-meddelanden via internet. 
Enligt affärskonsult A på Inport erbjuder de en webbsida som komplement till EDI, där 
hamnarna kan kommunicera ut till deras kunder som inte kan skicka och ta emot EDI. 
Affärskonsult A på Inport menar att EDI leder till att hamnarna och deras kunder ”möts” på 
ett helt annat sätt och alla förhoppningsvis kan uppnå nytta av EDI. Affärskonsult B på Inport 
nämner en annan typ av samordning mellan Inports kunder och deras kunder, vilket är att 
kundernas kunder väljer att flytta ut sitt lager till hamnen och lagra deras varor i hamnen. 
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Bortsett från en fysisk förutsättning för att lagerhållning ska gå att genomföra kräver kundens 
kund ofta EDI-anslutning för att flytta ut sitt lager till hamnen. Till följd av snabba och 
mindre felbenägna förhållanden mellan förfrågan och svar via EDI, menar Damsgaard och 
Lyytinen (1998) att EDI kan leda till optimering av lagernivåer. Enligt Garstone (1995) har 
tillverkningsindustrin utvecklat krav gällande punktlighet, att vara i tid, ett krav som ett 
effektivt system är nödvändigt för att möta. Som svar på tillverkningsindustrins krav för 
snabb och effektiv planering, stuvning och spårning av gods är EDI en naturlig teknik för att 
överföra nödvändig information. Både NH och HHH har kunder som har sitt lager i deras 
hamn och som de skickar eller tar emot EDI ifrån för att hålla kunden uppdaterad angående 
dennes varor/gods i hamnens lager. Redondo et al. (2009) menar att samordning av aktiviteter 
genomförs av företagen för att uppnå bättre resultat över tiden. Affärskonsult B på Inport 
påstår att genom samordning av lager i hamnen får hamnen dess kund tätt knuten till sig och 
kunden får lager i nära anslutning till import- eller exportmöjlighet.  
 
Enligt NHs terminalchef har NH fått samordning till följd av EDI och speciellt i förhållande 
till den kund som NH bedriver lager åt och dagligen mottar flera EDI-meddelanden ifrån. 
NHs terminalchef menar även att EDI leder till skärpt hantering av container i hamnen, vilket 
i sin tur även leder till samordning med kunderna som får tillgång till mer information 
angående hur länge deras varor blir stående i hamnen. Godsmottagaren på NH har inget 
konkret exempel på samordning men menar att samordning måste ske eftersom innan skedde 
allt arbete manuellt och förändring har ju helt klart skett när både de och kunden nu istället får 
information per automatik.  
 
Den gateansvarige på HHH betonar att HHH har fått bättre samordning och speciellt i 
förhållande till en stor kund som har många lager i nära anslutning till hamnen och som 
skickar EDI i Excel-format dagligen för att meddela hamnen angående dennes container. 
Kunden kräver inget EDI-meddelande tillbaka utan är nöjd att få tillbaka dess containrar från 
hamnen, vilket kräver samordning från både HHH och dess kund enligt HHHs gateansvarig. 
Enligt Redondo et al. (2009) krävs det samordning till anpassningen av aktiviteter mellan 
företagen i en affärsrelation. Även den lageransvarige på HHH menar att samordning sker till 
följd av EDI för skulle inte hamnen och dess kund samordna sig skulle det bli för mycket 
arbete för båda parter.  
 
3.2.2 Samarbete 
Enligt affärskonsult A på Inport har Inport ett bra samarbete med kunder och kunders kunder 
vid uppsättning av EDI. Son et al. (2005) menar att EDI används för att utveckla långvariga 
relationer med mer samarbete med partnerföretag. Enligt affärskonsult A på Inport har Inport 
och Inports kunder mycket goda och långt tillbakagående relationer. Samarbete mellan 
företag kan enligt Mclaughlin och Fearon (2013) vara av långsiktig karaktär och Lee och 
Gyoo (2005) menar att partnerföretag som har ett bra förhållande har lättare för att utvidga 
samarbete. Affärskonsult A på Inport menar även att uppsättning av EDI sker i en positiv 
anda och att alla inblandade parter är engagerade. Mclaughlin och Fearon (2013) betonar att 
samarbete mellan företag som utbyter EDI kan leda till större engagemang och högre 
förtroende. Affärskonsult A på Inport drar slutsatsen att alla, eller i alla fall de flesta av 
Inports kunder, inser nyttan av EDI. Något som påverkar samarbetet negativt kan vara 
ledtider, exempelvis ifall kundens kund finns på andra sidan jordklotet, vilket medför att det 
blir svårare att få kontakt med varandra. Affärskonsult B på Inport hävdar också att 
samarbetet är bra, till och med mycket bra, och att bra samarbete beror på att Inport även 
känner kundens kund och att alla inblandade parter kan föra en bra diskussion. Affärkonsult B 
menar också att alla är intresserade av att allt ska fungera och flyta på och därför spjärnar 
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ingen av parterna emot. Både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport tycker att 
samarbetet är mycket bra med både NH och HHH och att samarbetet fungerar bra med 
kunderna även när något går fel eftersom NH och HHH är intresserade och inser värdet av 
EDI. Däremot menar affärskonsult B på Inport att det kan bromsa kundernas verksamheter 
när EDI inte fungerar som det ska.  
 
Godsmottagaren på NH tror att samarbetet med NHs kunder är oförändrat trots EDI och 
menar att NH och dess kunder utbyter mer information sinsemellan men har mindre muntlig 
kontakt. Terminalchefen på NH tror att hamnen fått bättre samarbete med dess kunder 
eftersom många arbetssteg som berör kunden underlättas tack vare EDI. Enligt Redondo et al. 
(2009) hänger samarbete samman med samordning, enligt båda respondenterna från NH och 
HHH har båda hamnarna uppnått samordning i form av samordnade arbetssätt och bland 
annat i förhållande till hamnens lagerkunder. Redondo et al. (2009) menar att samarbete 
uppnås från samordning eftersom aktiviteter genomförs av två företag tillsammans för att 
uppnå ett bättre resultat. NHs terminalchef och HHHs gateansvarig nämner båda att hamnarna 
har uppnått samordning i förhållande till kunder med lager i anslutning till hamnen, vilket är 
av vinning för både hamnen och dess kund. 
 
NHs godsmottagare påstår att han har svårt att se hur NH skulle kunna klara sig utan EDI och 
NHs terminalchef hävdar att även om EDI ger bra samarbete är det svårt att se hur 
verksamheten hade sett ut utan EDI. Enligt terminalchefen på NH är det enklare och går 
snabbare att arbeta med hjälp av EDI än utan EDI. Både godsmottagaren och terminalchefen 
på NH tycker att både samarbetet mellan NH och Inport och NH och dess kund fungerar bra. 
 
Den gateansvarige och den lageransvarige på HHH tycker att samarbetet med HHHs kunder 
fungerar bra och till och med bättre med EDI, även om samarbetet menas ha fungerat bra även 
EDI, med skillnaden att innan EDI skedde mycket mer administrativt arbete manuellt. Den 
gateansvarige på HHH håller fortfarande mycket kontakt med HHHs kunder trots EDI och 
anser kontakten viktig för hamnens kundrelationer. Både HHHs gateansvarig och lager-
ansvarig menar även att samarbetet med Inport fungerar bra och alltid har fungerat bra. 
 
3.2.3 Förtroende 
Affärskonsult A på Inport menar att Inport har förtroende för alla Inports kunder och att 
Inport inte skiljer på olika kunder, men alla är människor med olika förutsättningar som bidrar 
på bästa sätt för att allt ska bli så bra som möjligt. Enligt affärskonsult A på Inport vänder sig 
många av Inports kunder till Inport i förtroende eftersom kunderna själva inte har något 
intresse i att lära sig EDI eller EDIFACT utan vill ha ut nyttan och effekterna av att använda 
sig av EDI. Affärskonsult B på Inport upplever att Inports kunder har mycket stort förtroende 
för Inport och påstår att kunderna trots allt är mycket beroende av Inport. Lee och Gyoo 
(2005) menar att tron på att en partner kommer utföra sina skyldigheter i en relation ger 
framgångsrik hantering av konflikter och stress. Enligt affärskonsult B på Inport upplever 
Inport förtroende för dess kunder men att mot kundens kund kan förtroendet vara lite mer 
tveksamt eftersom Inport vet att kundens kund ibland skickar felaktiga meddelanden via EDI. 
Affärskonsult A på Inport hävdar att det skulle bli mycket svårt för Inports kunder om de inte 
hade förtroende för Inport så länge som kunderna använder Inports affärssystem.  Enligt Lee 
och Gyoo (2005) ökar företags vilja till anpassning och att samarbeta till följd av förtroende 
och affärskonsult B på Inport menar att Inports kunder antagligen inte skulle använda EDI om 
kunderna inte hade förtroende för Inport eller välja en annan systemleverantör som kunderna 
istället fann förtroende för.  
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Terminalchefen på NH hävdar att NH har förtroende för Inport och att NH och Inport har en 
god relation med varandra. Enligt Redondo et al. (2009) skapar förtroende ett band mellan 
företag som skapar hinder för uppsägning av relationen. Terminalchefen på NH tror att om 
Inport inte hade erbjudit EDI och om förtroende för Inport inte hade funnits från NHs sida 
hade NH kanske inte använt sig av Inport som systemleverantör eftersom NH använder Inport 
som systemleverantör till stor del för att NH har förtroende för Inport. Godsmottagaren på NH 
hävdar sig ha jättestort förtroende för Inport eftersom Inport löser de problem som uppstår. 
Enligt godsmottagaren på NH får hamnen mindre kontakt med dess kunder men mer kontakt 
med Inport när hamnen arbetar med EDI. NHs godsmottagare menar även att fungerar inte 
systemet eller EDI blir förtroendet sämre för Inport men eftersom systemet och EDI för det 
mesta fungerar leder det till bra förtroende för Inport. Även terminalchefen på NH påstår att 
störst förtroende ligger på Inport och vad Inport åstadkommer eftersom hamnen hänvisar sin 
kund till Inport. Gällande NHs kunder menar NHs terminalchef att NH litar på att kunderna 
skickar rätt information och även tar emot information på rätt sätt. Enligt Redondo et al. 
(2009) är förtroende en viktig faktor i en affärsrelation och NHs terminalchefen menar att om 
NH inte hade haft förtroende för Inport och hamnens kunder hade NH inte försökt nyttja EDI 
till så stor mängd data som NH gör. Terminalchefen på NH menar även att om förtroende 
saknas sinsemellan i en affärsmässig relation, hamnen och Inport eller hamnen och dess 
kunder, är det någonting som inte fungerar som det ska. Eftersom NH har förtroende vill NH 
fortsätta att utveckla mer EDI och försöka få fler av NHs kunder anslutna via EDI och 
generellt kunna utbyta ännu mer information via EDI. Dock menar terminalchefen på NH att i 
förhållande till NHs kunder jobbar de idag inte förtroenderelaterat utan vill NHs kund 
använda EDI går NH med på detta och genomför uppsättning av EDI i förhållande till kunden 
i fråga, enligt Redondo et al. (2009) ökar dock förtroende viljan till anpassning från ett 
företag. När NH och dess kund har beslutat angående införandet av EDI menar terminal-
chefen på NH att hamnen vidarebefordrar arbetet med EDI-uppsättningen till Inport, som NH 
har förtroende för gällande EDI-uppsättning. Även NHs godsmottagare menar att NH måste 
lita på både kunderna och systemet för att allting ska fungera. Litar NH inte på kunderna och 
systemet vore det enligt NHs godsmottagare katastrof och skulle säkerligen påverka NHs och 
dess kunders användande av EDI. 
 
Även den gateansvarige på HHH hävdar att HHHs förtroendet för Inport är bra, ingenting att 
klaga på och upplevs av HHHs gateansvarig som ömsesidigt. Enligt HHHs lageransvarig rasar 
förtroendet för systemet och Inport när EDI inte fungerar men stiger och är högt igen när EDI 
fungerar. Den lageransvarige på HHH menar även att förtroende byggs upp över tid och HHH 
vågar ta större steg vid användning av EDI eftersom HHH litar på att systemet och EDI 
fungerar tack vare förtroendet för Inport. Enligt Lee och Gyoo (2005) påverkar förtroendet 
mellan företag att företag i större utsträckning åtar sig EDI-införande, vilket även HHHs 
gateansvarig menar stämmer. HHHs gateansvarig tycker att HHHs nuvarande EDI-använd-
ningen fungerar bra och påstår att det och att HHH har förtroende för Inport medför HHH är 
villiga att utöka med mer EDI. Den lageransvarige på HHH hävdar att även förtroendet för 
HHHs kunder påverkas av ifall allt fungerar som det ska eller inte, men att förtroendet överlag 
är bra. HHHs gateansvarig menar att med EDI har HHH mindre problem än innan EDI, detta 
eftersom utan EDI finns större utrymme för mänskliga fel på grund av mer manuell hantering.  
 
3.2.4 Kommunikation 
Enligt affärskonsult A på Inport fungerar kommunikationen bra med alla Inports kunder. I NH 
och HHH har Inport främst kontakter på operativ nivå gällande EDI, även om det finns andra 
kontaktpersoner på flera nivåer också. Affärskonsult A på Inport betonar att det är viktigt att 
inte ”gå över huvudet” på kontaktpersonen på operativ nivå, eftersom det är den personen som 
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oftast är Inports beställare av exempelvis nya uppsättningar inom EDI. Även affärskonsult B 
på Inport hävdar att kommunikationen fungerar bra och att både Inport och Inports kunder 
behärskar EDI, Inport behärskar produkten och Inports kunder behärskar branschen EDI ska 
införas i. Både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport menar att kommunikationen 
fungerar bra med både NH och HHH gällande EDI. Enligt Liu et al. (2011) kan samarbete 
mellan användare, ledning och systemutvecklare öka kommunikation och samverkan mellan 
användare och systemutvecklare. Enligt affärskonsult A kommer Inport i kontakt med samt-
liga användarna av systemet eftersom Inport har support av hela kundernas operativa verk-
samhet och utbildar i moduler inom systemet som är nya för Inports kunder. 
 
Terminalchefen på NH fungerar som samordnare för kommunikation med Inport vid 
utveckling men vid akuta ärenden kommunicerar även andra anställda på NH direkt med 
Inport. Kommunikationen sker via telefon och mail och fungerar enligt NHs terminalchef bra 
men NH skulle kunna vara tydligare angående exempelvis tid och budget. Terminalchefen på 
NH tror att kommunikationen fungerar bra eftersom NH och Inport under många år haft en 
relation och träffas även vid tillfällen och får kontakt på en personligare nivå. Gods-
mottagaren på NH ringer till Inport om någonting inte fungerar och menar att kommunika-
tionen fungerar bra, trevligt bemötande och aldrig några problem utan den hjälp som behövs 
erbjuds av Inport.  
 
Den gateansvarige på HHH ringer ofta Inport och mailar sällan, vilket upplevs fungera bra. 
Skälet till bra kommunikation menar HHHs gateansvarig är för att HHH och Inport tänker lite 
lika, jobbar med samma grejer och även har regelbundna användarträffar där inte enbart HHH 
och Inport träffas utan även andra hamnar är delaktiga. Enligt Motiwalla och Thompson 
(2012) reducerar effektiv kommunikation av förväntningar risker och ökar förutsättningar för 
att system blir accepterat när systemet väl är infört. Den lageransvarige på HHH ringer eller 
mailar Inport, vilket fungerar bra i mån av tid eftersom båda parter ofta är upptagna. Även bra 
personkemi bidrar till bra kommunikation enligt HHHs lageransvarig. Enligt Liu och Yuliani 
(2016) är brist på kommunikation en riskfaktor i en relation mellan kund och system-
leverantör. 
 
Enligt samtliga respondenter från NH och HHH fungerar kommunikationen bra med deras 
kunder men att ofta sker kommunikationen med hamnen kund mellan denne och Inport istället 
för mellan hamnen och dess kund. Enligt Beškovnik och Twrdy (2015) tillgodoser införandet 
av IT inom hamnverksamheten kommunikation mellan hamnar och omvärlden och NHs 
godsmottagare påstår att EDI leder garanterat till bättre kommunikation med hamnens kunder 
eftersom hamnens kunder får tillgång till all information som önskas via EDI. 
 

3.3 Effekter av EDI-användning 
Affärskonsult A på Inport tror att Inports kunderna inte riktigt förstår vad EDI är eftersom 
EDI inte intresserar kunderna, utan kunderna vet är att EDI kan vara bra för dem och intresset 
ligger i vilka effekter kunderna kan få utav att använda EDI, effekter kan vara både operativa 
och strategiska (Agi et al. 2005; Redondo et al. 2009). Enligt samtliga respondenter från 
Inport, NH och HHH är det hamnens kund som kommer med krav till hamnen på nya EDI-
länkar. Enligt Agi et al. (2005) är ofta initiativtagare till EDI-införanden mer medvetna om 
operativa fördelar än företag som inför EDI för att de är tvingade till att införa EDI. 
Affärskonsult B på Inport hävdar dock att Inports kunderna förstår vilka effekter som EDI kan 
leda till för kundens verksamhet. Däremot menar affärskonsult B på Inport att Inports kund 
kan se kostnad istället för vinning vid vissa uppsättningar av EDI medan kundens kund ser 
positivt på EDI Mindre företag kan enligt Garstone (1995) känna tvång till användning av 
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EDI för att behålla affärsrelationen och Agi et al. (2005) menar att icke initiativtagare till EDI 
är mindre medvetna om operativa fördelar till följd av EDI. EDI borde dock vara en ”win-
win”-situation menar affärskonsult B på Inport, eftersom oftast sker kommunikation åt båda 
håll via EDI och borde därför vara gynnsamt för både Inports kund och dennes kund. 
Affärskonsult B på Inport hävdar att även om uppsättning av EDI blir en utgift för hamnen 
kan uppsättningen leda till att hamnen kan behålla en kund eller få nya kunder eftersom 
hamnen kan erbjuda EDI. Även om hamnen inte går med vinst vid uppsättning av en viss typ 
av information till en specifik kund, kan EDI-uppsättningen enligt affärskonsult B på Inport 
gynna hamnen även i förhållande till övriga kunder. Enligt Mclaughlin och Fearon (2013) 
måste företag bli lika duktiga på att bevara befintlig marknad som att söka nya möjligheter. 
Affärskonsult B på Inport menar att börjar den ena parten med EDI får den andra helt enkelt 
följa med och även enligt Damsgaard och Lyytinen (1998) påverkar ett företags beslut att 
införa EDI även andra företags beslut gällande införandet av EDI. 
 
Enligt affärskonsult B på Inport leder EDI och affärssystemet i kombination till att kunderna 
kan använda systemet bättre, mer och till fler aktiviteter, EDI kan enligt Damsgaard och 
Lyytinen (1998) automatisera repetitiva administrativa processer. Genom att Inports kunder 
kan använda affärssystemet mer, leder det enligt affärskonsult B på Inport till att Inports 
kunder i sin tur tillgodose deras kunder med mer information och därmed bli konkurrens-
kraftigare. En annan effekt kunderna får ut utav att EDI förbättrar affärssystemet menar 
affärskonsult B på Inport är att arbetet tar mindre tid, enligt Damsgaard och Lyytinen (1998) 
leder EDI det snabba och mindre felbenägna förhållandet mellan förfrågan och svar, Inports 
kunder behöver göra mindre administrativt arbete manuellt och behöver därmed färre 
anställda. Affärskonsult B på Inport hävdar att Inports kunderna kan med andra ord hantera 
större volymer av data och information men med samma arbetsinsats. Enligt Harison och 
Boonstra (2009) kan införandet av IT-system utlösa organisatoriska förändringar likt bland 
annat strategiska förändringar och processförändringar.  
 
Terminalchefen på NH menar att EDI påverkar hamnens kundrelationer positivt och speciellt 
med en stor kund i åtanke som hamnen har ett mycket nära samarbete med, med både lager 
och dagligt utbyte av stora volymer av EDI-meddelanden. NHs terminalchef påstår att med 
hjälp av EDI har hamnen och dess kund kommit varandra närmare fysiskt och fått en närmre 
kontakt mellan företagen, vilket enligt Fearon och Philip (1999) är en strategisk effekt av EDI 
som utvecklas över tid. Även förbättrade handelsrelationer menar Damsgaard och Lyytinen 
(1998) är en fördel som uppnås till följd av EDI. Även godsmottagaren på NH menar att EDI 
påverkar hamnens kundrelationer positivt och upplever inga nackdelar med EDI. När allt 
fungerar med EDI menar godsmottagaren på NH att arbetet blir smidigare för båda parter och 
till följd av smidigare arbete blir även relation mellan företagen bättre. Enligt Damsgaard och 
Lyytinen (1998) leder EDI till direkta fördelar som förbättrad effektivitet inom den egna verk-
samheten. Både godsmottagaren och terminalchefen på NH upplever förbättrad effektivitet 
inom hamnen i form av att arbetsuppgifter automatiserats ifrån tidigare manuell hantering, 
automatisering och förbättring av aktiviteter relaterade till datahantering är enligt Agi et al. 
(2005) en operativ fördel med EDI. 
 
Den gateansvarige på HHH menar att med EDI blir arbetet med bokningar, arbetsupplägg, 
vad som ska göras, osv. smidigare eftersom allt sköts via samma system. Att allt går via 
systemet menar den gateansvarige på HHH minskar fel eftersom den mänskliga faktorn blir 
reducerad till följd av mindre manuellt administrativt arbete, vilket i sin tur även påverkar 
kundrelationerna positivt. Den lageransvarige på HHH påstår att till följd av fungerande EDI 
kan hamnen öka dess fysiska volymer, enligt Redondo et al. (2009) är produktivitetsförbätt-
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ringar och större försäljningsvolymer fördelar som kan uppnås till följd av EDI-användning. 
Även Crum och Premkumar (1996) betonar att EDI kan förbättra logistikproduktiviteten. 
Enligt den lageransvarige på HHH påverkar ökade volymer hamnens kundrelationer positivt 
eftersom större volymer bidrar till att affärerna går bättre för båda parter, både hamnen och 
hamnens kunder. Agdas och Ellis (2010) menar att på kort sikt kan EDI leda till allmän 
förbättring av vinstmarginaler, precis som den lageransvarige på HHH hävdar att både 
hamnen och dess kund får effekten av EDI att affärerna går bättre. På lång sikt menar Agdas 
och Ellis (2010) att EDI även kan motverka negativa effekter av en geografiskt splittrad 
bransch och både NH och HHH poängterar sitt samarbete med dess kunder med lager som en 
positiv effekt från EDI. 
 
3.3.1 Affärsmässiga effekter 
Affärskonsult A på Inport menar att störst strategiska effekter kan Inport sannolikt uppnå med 
EDI i kombination med affärssystemet. Angeles et al. (2001) betonar att för att realisera fulla 
potentialen av EDI ska EDI vara kompatibelt med- och ha stöd från det ledande affärs-
systemet, i Inports affärssystem finns enligt både affärskonsult A och affärskonsult B på 
Inport en EDI-modul som alla meddelanden passerar innan informationen i meddelanden 
vidarebefordras till nästa modul i affärssystemet. Affärskonsult A på Inport menar att utan 
EDI hade inte affärssystemet varit bra men att Inport egentligen skulle kunna sälja EDI-
motorn separat, men med endast EDI-motorn får inte Inports kunder den helhetslösning som 
fås av EDI och affärssystemet i kombination. Affärskonsult A på Inport tror även att fler 
interna arbetssteg inom Inports kunders verksamhet går att automatisera via EDI och enligt 
Weigel och Miller (1999) uppnås fullständiga ekonomiska fördelar av EDI med hjälp av EDI 
för hela cykeln. Affärskonsult A på Inport hävdar att Inports konkurrenskraft ökar genom att 
Inport kan erbjuda EDI-lösningar till kunder och att kundservicen förbättras i det avseende att 
Inports kunder får en bättre produkt med ett bättre stöd för hela sin verksamhet tack vare EDI. 
Affärskonsult A på Inport menar att genom att Inport kan anpassa både EDI och 
affärssystemet i kombination för att på bästa sätt matcha kundens förväntningar får Inport 
nöjda och glada kunder. Enligt affärskonsult A på Inport är tanken att Inports kunder ska få en 
bättre vardag, automatiserat arbete i möjligaste mån och förenklade arbetsuppgifter, med hjälp 
av EDI och affärssystemet. Damsgaard och Lyytinen (1998) påstår att EDI leder till 
effektivitet inom den egna verksamheten och automatisering av administrativa processer. 
 
Affärskonsult B på Inport hävdar att Inports kunder köper Inports affärssystemet för att EDI 
finns, vilket ger ökade affärsvolymer till Inport. Enligt affärskonsult B på Inport är det i till 
exempel Norge en förutsättning för att hamnarna ska använda affärssystemet att EDI erbjuds 
och affärskonsult B menar att utan EDI skulle affärssystemet inte fungera automatiskt och att 
EDI är en förutsättning för hela systemets funktionalitet. Genom att kunna erbjuda EDI menar 
affärskonsult B på Inport att Inport får större konkurrenskraft gentemot företag som inte 
erbjuder EDI och att EDI blir viktigare och viktigare på marknaden.  
 
Terminalchefen på NH påstår att EDI borde leda till tillgång till nya marknader men är osäker 
på om så är fallet eftersom NH även möter motstånd från vissa kunder som gärna vill fortsätta 
komma med papper och arbeta manuellt. Men i förhållande till alla kunder som vill utbyta 
EDI menar terminalchefen på NH att NH är attraktiva och även kan förbättra kundservice 
eftersom NH och dess kund får en gemensam förståelse och kan prata om samma information 
direkt, trots långt geografiskt avstånd, tack vare EDI. Eftersom EDI är attraktivt till kunder 
som efterfrågar EDI menar terminalchefen på NH att EDI även ger förbättrad konkurrenskraft 
gentemot företag som inte erbjuder kunderna EDI. Enligt Mclaughlin och Fearon (2013) 
avgörs hamnens konkurrenskraft av kvaliteten på hela hamnen, innefattande nyckeltjänster 
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och transportlänkar mellan hamn, terminaloperatörer och rederier. Enligt terminalchefen på 
NH leder EDI även till nyutvecklade arbetssätt eftersom EDI tar bort manuellt administrativt 
arbete och NHs terminalchef hoppas att NH kan fortsätta på samma väg och utvecklas ännu 
mer inom EDI. Godsmottagaren på NH tror inte att EDI direkt leder till nya kunder men om 
NH inte hade kunnat erbjuda EDI tror godsmottagaren att hamnens kunders val hade 
påverkats. Däremot menar NHs godsmottagare att det är en service att kunna erbjuda 
hamnens kunder EDI och att det garanterat leder till förbättrad kundservice eftersom hamnens 
kunder får mer information via EDI och informationen i direkt anslutning till en förändring 
som hamnens kund är påverkad av. EDI är en otrolig fördel och godsmottagaren på NH tror 
att många kunder helt enkelt förutsätter att NH kan erbjuda EDI. 
 
Den gateansvarige på HHH tror inte att ökade affärsvolymer sker till följd av specifikt EDI 
men självklart underlättar EDI i längden och ger tillgång till nya marknader eftersom kanske 
hade inte kunderna kommit om EDI inte hade funnits tillgängligt, men det är svårt att veta. 
Den lageransvarige på HHH tror däremot att EDI leder till ökade affärsvolymer eftersom de 
kan erbjuda andra kunder något som de redan har lärt sig i förhållande till en annan kund och 
att EDI även ger tillgång till nya marknader ifall nya kunder dyker upp som är intresserade av 
EDI. Enligt den lageransvarige på HHH leder EDI till förbättrad konkurrenskraft och 
kundservice eftersom de kan möta kundernas krav gällande EDI och informationsutbyte. 
HHHs gateansvarig tror att just kundservice kan de på HHH få till även utan EDI men att EDI 
är en bra förutsättning för kundservice eftersom hamnens kunder använder EDI. 
 
3.3.2 Verksamhetsmässiga effekter 
Affärskonsult A och affärskonsult B på Inport tror inte att Inport som systemleverantör 
upplever några operativa effekter till följd av att Inport erbjuder EDI till dess kunder. 
Affärskonsult B på Inport menar att EDI snarare skapar nya arbetsuppgifter än minskar 
arbetsuppgifter, vilket är positivt för en systemleverantör eftersom Inport tar betalt för en 
tjänst som Inport erbjuder dess kunder. Att EDI skapar nya arbetsuppgifter leder till mer 
arbete och större intäkter, vilket är positivt för Inport som systemleverantör enligt 
affärskonsult B på Inport. Zhu och Kraemer beskriver inverkan på försäljning som en 
affärsmässig effekt och enligt affärskonsult B på Inport leder EDI till ökade affärsvolymer för 
Inport, vilket klassades som en affärsmässig effekt. 
 
Godsmottagaren på NH drar slutsatsen att utan EDI skulle NH eventuellt behöva ha tre 
personer till för att genomföra samma arbetsuppgifter som idag genomförs av en person. 
Terminalchefen på NH menar att EDI förenklar arbete som tidigare krävt manuell hantering 
och att EDI borde leda till minskade kostnader, men terminalchefen på NH är osäker på om 
hamnen uppnått effekt av minskade kostnader ännu. På sikt menar NHs terminalchef att EDI 
genererar minskade kostnader i form av färre medarbetare och har förhoppning om att NH 
kommer att få en märkbar effekt av minskade kostnader. 
 
Även den lageransvarige på HHH hävdar att med EDI arbetar hamnen annorlunda eftersom 
hamnen förlitar sig till större del på affärssystemet. Den lageransvarige på HHH hävdar även 
att när hamnen lärt sig hur EDI fungerar tar EDI bort manuella arbetsmoment, tar bort 
manuell hantering och förenklar arbetet, vilket i sin tur leder till minskade kostnader i form av 
färre personal. Den gateansvarige på HHH hävdar också att EDI förenklar arbete och bidrar 
till smidigare sätt att jobba eftersom personer inte behöver föra in data manuellt i systemet. 
Vid osäkerhet finns alltid svar i form av data och information i systemet och EDI underlättar 
arbetet både i affärssystemet och operativt ute i hamnen enligt HHHs gateansvarig. På lång 
sikt tror HHHs gateansvarig även att EDI leder till minskade kostnader, även om EDI är dyrt 
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vid införande, skälet till de höga kostnaderna kan enligt Nurmilaakso (2008) vara både 
införandet av EDI och införandet av ett affärssystem som stödjer användningen av EDI. 
HHHs gateansvarig tror dock att det är några år kvar innan HHH uppnått effekt av minskade 
kostnader till följd av EDI, kostnadsbesparingar uppnås enligt Redondo et al. (2009) till följd 
av förbättrad administration genom förenkling av arbetsuppgifter. Alla respondenter från NH 
och HHH är eniga om att EDI tar bort mycket manuellt administrativt arbete men 
respondenterna tror inte att deras företag uppnått stora kostnadsminskningar ännu, utan att 
effekt i form av kostnadsminskningarna kommer komma på sikt. 
 
3.3.3 Systemmässiga effekter 
Både affärskonsult A och affärskonsult B på Inport menar att affärssystemet har förbättrats 
och ständigt förbättras till följd av EDI. Däremot har EDI påverkat affärssystemet oerhört 
mycket enligt affärskonsult B på Inport, eftersom systemutvecklarna på Inport har varit 
tvungna att bygga ut affärssystemet för att kunna uppfylla krav på information som ska 
skickas och tas emot via EDI. Stöd för EDI från det ledande affärssystemet är enligt Angeles 
et al. (2001) en viktig faktor för ett framgångsrikt införande av EDI. Behöver ny information 
kunna tas emot via EDI menar affärskonsult B på Inport att även affärssystemet designas om 
för att anpassas efter den nya informationen. Med hjälp av EDI kan affärssystemet däremot ta 
hand om större volymer av data och kan visa mer information för Inports kunder, vilket 
affärskonsult B på Inport menar ger Inports kunder ”information på köpet”. Enligt 
affärskonsult B på Inport ger EDI Inports kunder tillgång till större volymer av data, som 
Inports kunder eller deras kunder eventuellt inte hade fått tillgång till det var tvunget att 
registrera samma volym av data manuellt. Även affärskonsult A på Inport menar att EDI 
bidrar till bredare, större och komplettare systemlösningar och eftersom Inport äger produkten 
kan de ”skruva den” och anpassa produkten på ett bra och säkert sätt för varje specifik kund 
till Inport. Att Inport kan anpassa affärssystemet menar affärskonsult A på Inport bidrar till att 
hamnarna kan behålla sin konkurrenskraft, även Shaul och Tauber (2013) betonar att kunder 
kan bibehålla eller skapa konkurrensfördelar till följd av unika affärsprocesser istället för 
samma affärsprocesser som andra företag. Beškovnik och Twrdy (2015) hävdar att hamnar 
fortfarande måste vara konkurrenskraftiga i sina hamntjänster även efter införandet av ett IT-
system.  
 
Terminalchefen på NH menar att EDI förbättrar affärssystemet i form av att förenkla 
användningen av hela affärssystemet, mycket sker per automatik till följd av EDI, och 
godsmottagaren på NH har svårt att se hur hamnen skulle arbeta utan EDI. Även den 
lageransvarige på HHH betonar att EDI förbättrar affärssystemet. Den gateansvarige på HHH 
hävdar att det är stor skillnad med EDI gentemot utan EDI genom att allt kommer in i 
systemet per automatik och utan krav på manuell hantering. Ingen av respondenterna från NH 
och HHH upplever någon nackdel med att EDI är integrerat till affärssystemet utan poängterar 
hur mycket det underlättar hamnens dagliga arbete och hamnens kommunikation med dess 
kunder. 
 
3.3.4 Hinder 
Enligt Redondo et al. (2009) kan hinder vara både interna hinder relaterade till samspelet 
inom det egna företaget eller externa utav påverkan från partner. Externa hinder som kan 
uppstå menar affärskonsult A på Inport kan vara att programvara och kommunikationsmotorer 
inte fungerar. Framgångsfaktor för EDI-införande är att EDI är kompatibelt med hårdvara och 
mjukvara hos båda partnerföretagen som ska utbyta EDI (Angeles et al. 2001). Fungerande 
programvara och kommunikationsmotorer är enligt affärskonsult A på Inport kritiskt eftersom 
annars går inte EDI-meddelanden fram mellan Inports kund och dess kund. Affärskonsult A 
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på Inport menar att vid själva EDI-användandet uppstår inte direkt några hinder och ingen av 
de parter som ska utbyta EDI har för avsikt att förstöra eftersom det även förstör för dem 
själva.  
 
Ett externt hinder i form av yttre påverkan kan enligt affärskonsult A på Inport vara motstånd 
från användarna i hamnarna om användarna tycker det är otäckt med ny teknik istället för 
manuellt arbete som användarna tidigare varit vana vid. Damsgaard och Lyytinen (1998) 
menar att små företag kan sakna tillräcklig kunskap för att införa EDI och bristen på kunskap 
utgör ett märkbart hinder för införandet av EDI. Enligt affärskonsult A på Inport är det mest 
motstånd på operativ nivå hos de kunder där medarbetare påverkas av att EDI ersätter tidigare 
manuella arbetsuppgifter. Inställningen hos hamnens medarbetare menar affärskonsult A på 
Inport ofta är ”det fungerar bra som vi alltid har gjort det”. Om användarna inte använder 
teknik eller missbrukar den kan det leda till att företag misslyckas med att uppnå förväntade 
fördelar (Harison & Boonstra 2009). Enligt affärskonsult A på Inport är de kontakter som 
Inport har på NH och HHH främst på operativ nivå. Dessa kontaktpersoner har inte samma 
inställning till EDI som användarna i hamnen har eftersom Inports kontaktpersoner fungerar 
som beställare av EDI och har intresse för införandet av EDI vid kontakt med Inport. 
Eftersom Inport har support på hela hamnens operativa arbete kommer Inport ändå i kontakt 
med även de användare som faktiskt påverkas av EDI i sitt dagliga arbete, både på gott och 
ont. Även affärskonsult B på Inport menar att det kan hända att medarbetare hos dess kunder 
blir lidande för att deras arbetsuppgifter försvinner när EDI ersätter manuellt arbete.  
 
Affärskonsult B på Inport påstår att ett externt hinder vid uppsättning av EDI-länkar är 
kommunikationen mellan tre olika parter för att komma överens angående meddelandetyp, 
information och tekniska förutsättningar. Kommunikation mellan kund och systemleverantör 
är enligt Liu och Yuliani (2016) en riskfaktor i förhållandet mellan kund och system-
leverantör. Varken affärskonsult A eller affärskonsult B på Inport upplever några direkta 
hinder internt på Inport men affärskonsult B hävdar att ledtiden kan bli lång när nya 
meddelandetyper behöver programmeras. I förhållande till NH och HHH tycker inte 
affärskonsult B att det finns några hinder mer än att HHH idag har en äldre version av 
affärssystemet, vilket kan komma att hindra framtida uppsättningar av EDI om uppsättningen 
behöver ske innan uppdatering av affärssystemets version. Damsgaard och Lyytinen (1998) 
menar att både gamla standarder och gamla applikationer kan leda till hinder vid införande av 
EDI. En framgångsfaktor för införande av EDI är kompabilitet med- och stöd från det ledande 
affärssystemet (Angeles et al. 2001). Affärskonsult B på Inport menar att vid framtida 
uppsättningar av EDI kan affärssystemet sakna stöd för informationen i EDI-meddelandet ifall 
HHH har en äldre version av affärssystemet och databasen. 
 
Även affärskonsult A på Inport menar att överlag upplever Inport inga direkta hinder internt 
på företaget. Ett internt hinder menar affärskonsult A på Inport är underskattning av 
komplexiteten bakom tekniken som krävs vid en EDI-uppsättning och den kommunikation 
som sker internt på Inport mellan affärskonsult och systemutvecklare angående vilken typ av 
EDI kunden ska utbyta. För att förebygga dessa hinder är det enligt affärskonsult A på Inport 
viktigt att i ett tidigt skede kommunicera på alla nivåer, mellan affärskonsulter, system-
utvecklare och kunder, för att vara säkrare på att uppnå bästa resultat utifrån förväntad 
lösning. Motiwalla och Thompson (2012) menar att effektiv kommunikation av förväntningar 
reducerar risker och ökar förutsättningarna för att ett system blir accepterat efter införande. 
Enligt affärskonsult A på Inport kan kommunikation mellan alla nivåer hoppas över på grund 
av tidsbrist och därmed utgöra ett hinder vid uppsättning av EDI för Inports kunder. 
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Terminalchefen på NH betonar att hinder som uppstår beror till stor del på NHs hantering 
men kan även beror på servrar som går sönder. Enligt NHs terminalchef är det ingenting som 
direkt hindrar dem utan verksamheten kan fortlöpa genom att manuellt skriva ned information 
för att sedan föra in informationen i systemet när systemet fungerar igen. Med andra ord kan 
NH få problem kopplade till EDI som dämpar men inte hindrar hamnens arbete enligt 
terminalchefen på NH. Vid uppsättning kan vissa hinder uppstå, framför allt att rätt 
information inte går fram på rätt sätt eller att informationen inte går fram överhuvudtaget, 
men terminalchefen på NH hävdar att detta snarare leder till ”merjobb” än är hinder. 
Terminalchefen på NH menar att NH möter motstånd från vissa kunder som gärna vill 
fortsätta arbeta manuellt och utbyta information på papper på plats i hamnen. Damsgaard och 
Lyytinen (1998) betonar att små företag kan sakna tillräcklig kunskap för att införa EDI, 
vilket kan utgöra ett hinder. Nurmilaakso (2008) menar även att små- och medelstora företag 
kan sakna nödvändig organisatorisk beredskap och förståelse för effekter från EDI-
användning och därför är ovilliga att införa EDI i sin verksamhet på grund av de höga kost-
naderna. 
 
NHs godsmottagare menar också att NH inte stöter på några hinder men att självklart kan det 
gå fel ibland, men oftast räcker det med ett telefonsamtal till Inport för att lösa problemet. 
Enligt godsmottagaren på NH kan felet vara ”var som helst” och drar slutsatsen att det är 
sannolikt Inport som kan lösa problemen som uppstår och eventuellt även förebygga problem, 
eftersom främst Inport löser problem som uppstår för hamnen. 
 
Den gateansvarige på HHH tycker inte att HHH upplever några hinder kopplade till EDI men 
drar slutsatsen att fel kan uppstå från båda parter som utbyter EDI, eftersom ingen är perfekt. 
HHHs gateansvarig menar dock att det är fel som antingen HHH kan lösa själva eller som 
Inport kan lösa. HHHs gateansvarig menar att när allt har kommit igång efter uppsättningen 
och EDI-anslutningen är upprättad fungerar utbytet via EDI oftast utan problem. Den 
lageransvarige på HHH däremot tycker att tiden som det tar för att få EDI att fungera vid den 
första uppsättningen kan vara ett hinder. HHHs lageransvarig påstår att även tiden som det 
kan ta när HHH vill genomföra en förändring kan vara ett hinder, eftersom HHH inte är 
ensam kund till Inport kan HHH få ”ställa sig i kö” till Inport. Liu och Yuliani (2016) menar 
dock att krav bör ägnas tid av både kund och leverantör för att undvika otydlighet som kan 
komma att påverka både planering, tid och budget. Mellan hamnen och dess kunder kan ett 
hinder enligt den lageransvarige på HHH vara kostnadsfrågan gällande att upprätta en EDI-
länk sinsemellan eftersom det kan vara dyrt både för hamnen och för dess kund. 
 

3.4 Samspelet mellan relationsblocken affärssystemsbaserad EDI, relations-
klimat och effekter av EDI-användning 
Som pilarna i analysmodellen (se Figur 1) visar påverkar och påverkas de tre olika relations-
blocken av varandra i alla riktningar, exempelvis affärssystemsbaserad EDI påverkar och 
påverkas av både relationsklimat och effekter av EDI-användning. Nedan diskuteras åtskilt ur 
NHs och HHHs perspektiv angående påverkan mellan olika faktorer inom de tre olika 
relationsblocken i analysmodellen (se Figur 1).  
 
3.4.1 Samspelet mellan de tre relationsblocken utifrån förhållanden mellan Norrköpings 
Hamn, dess kunder och Inport 
Terminalchefen och godsmottagaren på NH har båda förväntningar på att fler kunder ska bli 
anslutna via EDI i framtiden och att därmed få mer manuellt arbete automatiserat via EDI. Att 
fler kunder blir anslutna via EDI menar terminalchefen på NH leder till tillgång till nya 
marknader. NHs godsmottagare menar att det är en service att kunna erbjuda EDI, vilket 
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innebär att om förväntningarna om fler EDI-anslutna kunder uppfylls, uppnår NH även 
positiva effekter anseende dess kundservice enligt NHs godsmottagare. Förväntningar på 
Inport från NH är att problem löses och idéer förverkligas. Enligt terminalchefen på NH 
förväntas att inblandade parter ska kunna föra en muntlig dialog, kommunicera mellan NH 
och Inport, vilken både NH och Inport upplever fungerar bra. Att NH förväntar sig att Inport 
löser hamnens problem och förverkligar idéer hänger även samman med det höga förtroendet 
mellan hamnen och Inport. Gällande kommunikation mellan NH och Inport hävdar NHs 
godsmottagare att det aldrig är några problem utan NH får den hjälp dess medarbetare 
behöver och att Inport löser de problem som uppstår, vilket leder till jättestort förtroende för 
Inport enligt NHs godsmottagare. Motiwalla och Thompson (2012) menar att det är viktigt att 
kommunicera förväntningar för att systemet ska bli accepterat när det är infört och NHs 
godsmottagare hävdar att kommunikationen med Inport är bra och leder till stort förtroende. 
Terminalchefen på NH tycker också att kommunikationen med Inport fungerar bra men 
betonar att både NH och Inport skulle behöva kommunicera tydligare angående, tid och 
budget, vilket enligt Liu och Yuliani (2016) är en riskfaktor för både kund och system-
leverantör. Enligt NHs terminalchef påverkar det höga förtroendet för Inport till stor del 
hamnens vilja till att vidareutveckla EDI och att NH vågar ansluta fler kunder och utöka med 
större volymer av data via EDI. Samarbete kan leda till större förtroende och engagemang 
(Mclaughlin & Fearon 2013), vilket visas genom att enligt NHs terminalchef fungerar 
kommunikationen med Inport bra och NH har förtroende för Inport och är därmed engagerade 
och vill utvecklas ännu mer inom EDI. Förtroendet mellan NH och Inport påverkar även 
volymen av EDI vid användningen av affärssystemsbaserad EDI, vilket Son et al. (2005) 
menar att företag ska utbyta stor volym av data via EDI för att uppnå de fulla fördelarna med 
EDI. 
 
Vid uppsättning av EDI är kundens kund ofta inblandad och samordning av aktiviteter vid 
uppsättning av EDI involverar både NH, Inport och kunden till NH. Vid uppsättning av EDI 
uppstår ibland hinder. Hinder som exempelvis rör tekniken och får konsekvenser för 
relationsblocket användning av affärssystemsbaserad EDI. Redondo et al. (2009) menar att 
hinder kan vara både interna hinder på företaget och externa hinder i förhållande till partner 
och de hinder som NH upplever är enligt godsmottagaren och terminalchefen på NH främst 
externa och sker vid uppsättningen av EDI. Efter uppsättning av EDI har skett genom 
samordning och även samarbete mellan NH, Inport och kunden till NH uppnår alla tre parter 
effekter, affärsmässiga-, verksamhetsmässiga- och systemmässiga effekter, Inport främst av 
uppsättningen men NH och kunden till NH av användningen av EDI. 
 
Enligt NHs terminalchef skulle det behövas bättre kommunikation om planering, tid och 
budget mellan NH och Inport. Bättre kommunikation med konkreta direktiv skulle positivt 
påverka hur tid och budget följs, enligt Motiwalla och Thompson (2012) kan projekt 
misslyckas på grund av bristande kommunikation. Gällande systemintegration är kundens 
kund inblandad vid val av EDI-standard och återigen sker samordning, samarbete och 
kommunikation mellan både NH, kund till NH och Inport för att kunna välja och sätta upp 
den EDI-standard som både kunden och kundens kund kan skicka och ta emot. Att Inport har 
hand om driften av EDI för NH menar terminalchefen på NH är en fördel eftersom 
kunskapen/kompetensen finns hos Inport, men att det även kan vara en nackdel eftersom NH 
självt ibland hade behövt mer kunskap, exempelvis utanför arbetstid när det är svårare att 
kommunicera med Inport. Enligt Fredriksson och Larsson-Steen (2013) uppnås kundnöjdhet 
om kunden uppfattar att denne får ut mervärde av systemleverantören och enligt 
godsmottagaren på NH har hamnen inte den kompetens som Inport har och under arbetstid 
har hamnen lättare att få hjälp av Inport än utanför arbetstid. När det kommer till säkerhet 
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upplever ingen av terminalchefen och godsmottagaren på NH någon påverkan av säkerheten 
gällande EDI-användning men godsmottagaren menar att NH litar på dess kunder och har 
förtroende för att kunderna skickar rätt information. Godsmottagaren på NH menar även att 
NH måste lita både på kunden och på systemet för att EDI-utbytet ska fungera och även 
Motiwalla och Thompson (2012) betonar att för att systemintegration ska bli så lyckad som 
möjligt måste företag vara bekväma med idén att dela med sig av kritisk information till 
parter. Enligt terminalchefen på NH leder integration med kundernas system via EDI till att 
NH och kunderna kan kommunicera och kan prata om samma information. Om NH utför allt 
för stora uppoffringar och anpassar sig utanför ramarna för att vara kunderna till lags kan NH 
uppleva problem/hinder, vid uppsättning och användning av EDI. 
 
Både terminalchefen och godsmottagaren på NH drar slutsatsen att användning av affärs-
systemsbaserad EDI påverkar hamnens kundrelationer positivt, vissa kundrelationer mer än 
andra. En kundrelation som har påverkats positivt är kunden som NH har lager åt, en kund 
som terminalchefen på NH menar att NH har samordnat sig med och som står för stor volym 
av EDI-meddelanden. NHs godsmottagare hävdar att allting blir bättre med EDI och uppfattar 
inga nackdelar med EDI så länge som EDI fungerar felfritt. Terminalchefen på NH betonar att 
hamnen och dess kunder får stor inblick i varandras verksamheter och kommer varandra 
närmare, får en bättre kontakt, tack vare EDI. Även Damsgaard och Lyytinen (1998) menar 
att EDI sänker ”gränsen” mellan företag och för företagen närmare varandra. Både terminal-
chefen och godsmottagaren på NH är överens om att EDI förbättrar affärssystemet genom att 
generera enkelhet till systemet med minskad manuell inmatning av data och kan inte se hur 
NH skulle kunna arbeta utan EDI. EDI har tagit bort och tar bort många manuella 
administrativa arbetssätt och ger därmed operativa effekter i form av förändrade arbetssätt och 
på sikt förhoppningsvis även minskade kostnader.  
 
3.4.2 Samspelet mellan de tre relationsblocken utifrån förhållanden mellan Hallands-
hamnar Halmstad, dess kunder och Inport 
HHHs gateansvarig och lageransvarig har förväntningar att utöka med mer EDI men även att 
EDI alltid ska fungera för att NH ska kunna använda EDI dagligen. När EDI fungerar menar 
HHHs lageransvarig att hamnen kan öka dess volymer i gods och volymer i data via EDI, 
vilket enligt Lee och Ahn (2009) är nödvändigt för att EDI ska vara lönsamt. Genom att 
ansluta fler kunder och ersätta fler manuella rutiner med EDI förenklas det dagliga arbetet i 
hamnen menar HHHs lageransvarig. Enligt HHHs gateansvarig är förväntningarna även att 
HHHs kunder vid behov ska anpassa sig för att utbytet av information via EDI ska fungera 
både för hamnen och för dess kund, dvs. att inte all uppoffring avseende anpassning vid upp-
sättning av EDI ska göras av hamnen. Agdas och Ellis (2010) menar att val av EDI-standard 
kan vara en utmaning eftersom företag kan behöva justera sin affärsdokumentstruktur för att 
matcha dokumentstrukturen för EDI-meddelandet. Enligt affärskonsult A på Inport kan affärs-
systemet och databasen behöva utvecklas för att matcha en ny typ av EDI-meddelande och 
HHHs lageransvarig hävdar att det är ändringar, uppföljningar och felsökningar som medför 
att HHH och Inport går över budget gällande EDI. Hamnens kunder måste enligt HHHs 
lageransvarig vara lika inblandade som HHH för att kunna införa, använda och underhålla 
EDI, eftersom EDI bygger på en relation mellan hamnen och hamnens kund, precis som 
Damsgaard och Lyytinen (1998) menar att EDI används i relation mellan två eller fler företag. 
Med mer information via EDI och mindre manuell hantering menar den gateansvarige på 
HHH att affärssystemet förbättras genom att information förs in i affärssystemet per 
automatik utan manuell hantering. Förbättringen av affärssystemet till följd av EDI innebär 
enligt HHHs gateansvarig stor skillnad för det administrativa arbetet i hamnen. Det är även 
lättare att arbeta i hamnen enligt HHHs gateansvarig eftersom även i containertruckarna 
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överförs information elektroniskt till och från affärssystemet och det blir smidigare för 
truckförarna att arbeta eftersom EDI förenklar även deras arbetsuppgifter. Kia et al. (2000) 
hävdar att elektroniska enheter att använda i containerterminalen minskar manuellt arbete och 
pappershantering för containerterminalens arbetare. 
 
Den lageransvarige på HHH betonar att EDI förbättrar hamnens kundrelationer och hamnens 
konkurrenskraft eftersom hamnen kan erbjuda EDI till andra kunder än redan befintliga 
kunder eftersom hamnen sedan tidigare är EDI-ansluten. Mclaughlin och Fearon (2013) 
menar att det är viktigt att både tillfredsställa den befintliga marknadens behov och att söka 
efter nya möjligheter på marknaden. Genom att kunna erbjuda EDI till nya och befintliga 
kunder menar HHHs lageransvarig leder till förbättrad kundservice eftersom hamnen kan 
möta dess kunders krav. Både HHHs gateansvarig och lageransvarig påstår att krav på EDI 
kan uppstå både hos hamnen och hos hamnens kunder. Det är sedan hamnen som överför 
kraven till Inport. Den lageransvarige på HHH menar att det är viktigt för hamnen att kravet 
är kopplat till en lösning som kan ge synergieffekter för hamnen och även användas till andra 
EDI-uppsättningar i förhållande till andra kunder. Iacovou et al. (1995) betonar att EDI 
eliminerar kostnader för att upprätthålla parallella system för icke EDI-kompatibla 
partnerföretag. Den gateansvarige på HHH menar att det ofta blir en anpassning utifrån vilka 
krav hamnen har och vilka krav hamnens kund har, vilket kräver en diskussion och 
kommunikation mellan tre inblandade partnerföretag: hamnen, dess kund och Inport.  
 
HHHs gateansvarig och lageransvarig menar att planering, tid och budget brukar hållas 
ganska bra. Det som påverkar tiden negativt kan vara belastningen på Inport, men det som 
påverkar tiden positivt är att Inport arbetar med många kunder inom samma bransch och med 
kunders kunder och därför finns många EDI-uppsättningar redan sedan tidigare. Att det kan ta 
tid att genomföra en EDI-uppsättning menar HHHs lageransvarig kan utgöra ett hinder för 
HHH eftersom hamnen ofta vill ha en förändring direkt, vilket inte alltid är genomförbart 
beroende på Inports arbetsbelastning och komplexiteten hos EDI-uppsättningen. Mellan 
hamnen och dess kund är det enligt den lageransvarige på HHH en kostnadsfråga ifall det blir 
en EDI-anslutning eller inte. Kostnad kan vara i form av att installera hårdvara, mjukvara och 
etablera elektroniska kopplingar mot parter (Crum & Premkumar 1996). Den gateansvarige på 
HHH menar att när EDI är uppsatt och används finns det inga hinder med EDI men att det 
ibland uppstår mindre problem som enkelt löses av hamnen eller Inport. Den lageransvarige 
på HHH påstår att budget är svårt eftersom det ofta kostar mer än planerat eftersom om en 
ändring behöver göras behöver oftast hela systemet testas igen och uppföljning och eventuell 
felsökning blir isåfall dyrt. Avseende systemintegration och val av EDI-standard menar den 
gateansvarige och den lageransvarige på HHH att det aldrig upplevs några problem, utan det 
finns alltid en lösning som Inport kan åstadkomma som passar både hamnen och dess kund. 
Enligt Lee och Ahn (2009) är det viktigt för företag att välja en systemleverantör som kan 
acceptera de EDI-standarder som företaget behöver. Fördelar med att Inport har hand om 
driften av HHHs EDI menar den gateansvarige på HHH är Inports kundrelationer, 
relationsklimatet, både med andra hamnar och med hamnarnas kunder. HHHs lageransvarig 
menar att fördelen med Inport är att Inport har kompetens och utrustning som hamnen självt 
saknar för att kunna drifta EDI. Gällande säkerhet vid EDI menar den gateansvarige på HHH 
att systemet sköter säkerheten från hamnen sida och att HHH litar på hamnens kunder att de 
sköter sig och skickar och tar emot information utifrån den standard som har beslutats. Enligt 
HHHs gateansvarig måste hamnen lita på dess kunder vid användning av EDI för att det ska 
fungera och att EDI har bidragit till bättre förtroende mellan hamnen och dess kunder än 
innan EDI. 
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Den lageransvarige på HHH menar även att affärssystemet och EDI får hamnen att arbeta 
annorlunda eftersom hamnen förlitar sig mer och mer på tekniken och överlåter arbete som 
kan hanteras av systemet åt systemet. Även förtroendet för Inport är bra enligt HHHs 
gateansvarig och lageransvarig. Den lageransvarige tillägger att förtroende byggs upp över tid 
och stärks utifrån att EDI och affärssystemet fungerar, men sjunker när EDI och affärs-
systemet inte fungerar. Enligt HHHs lageransvarig är det dock tack vare ett högt förtroende 
för Inport som hamnen väljer att ta större steg vad gäller utveckling av EDI och det höga 
förtroendet påverkar användningen av affärssystemsbaserad EDI positivt. 
 
Användning av affärssystemsbaserad EDI menar den gateansvarige på HHH bidrar till dess 
kunders val av HHH och leder till förbättrad konkurrenskraft eftersom många kunder 
förutsätter, och har krav på, EDI. HHHs lageransvarig drar slutsatsen att genom att använda 
affärssystemsbaserad EDI får hamnen lägre personalkostnader medan HHHs gateansvarig tror 
att EDI på sikt kommer leda till minskade kostnader för HHH men att HHH inte har uppnått 
denna effekt än eftersom införandet av EDI är dyrt. EDI-införande innefattar bland annat 
kostnad avseende hårdvara, mjukvara, utbildning och nyutveckling av arbetsmetoder (Crum 
& Premkumar 1996). 
 
Både den gateansvarige och den lageransvarige på HHH menar att hamnen har fått bättre 
samarbete och uppnått bättre samordning med kunder, särskilt med två stora lagerkunder till 
hamnen. Den gateansvarige och den lageransvarig på HHH hävdar att användning av EDI har 
lett till, och leder till, bättre kundrelationer. 
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4 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och förklara framgångsfaktorer för – och 
uppfattade effekter av – affärssystemsbaserad EDI-användning ur ett kund-systemleverantör 
perspektiv. 
 
Uppsatsens syfte består av två delsyften: Det första delsyftet är att identifiera, beskriva och 
förklara framgångsfaktorer för EDI-användning. Det andra delsyftet är att identifiera, beskriva 
och förklara uppfattade effekter av EDI-användning. Uppsatsstudien mynnar ut i fyra slut-
satser om delsyftet om framgångsfaktorer för affärssystemsbaserad EDI-användning och tre 
slutsatser om uppfattade effekter av affärssystemsbaserad EDI-användning.   
 
Den teoretiska bakgrunden i litteraturstudien lyfter fram och identifierar många framgångs-
faktorer för ett lyckat införande och en lyckad användning av både affärssystem och EDI. Det 
är viktigt att uppfylla framgångsfaktorer för att få så framgångsrik användning som möjligt 
och uppnå fulla nyttan av affärssystem och EDI. Enligt litteraturstudien finns både strategiska 
och operativa effekter av olika slag att potentiellt uppnå till följd av EDI-användning. Den 
empiriska studien bekräftar förekomsten av samtliga framgångsfaktorer utifrån den analys-
modell som valdes. Respondenterna var bekanta med faktorerna som intervjufrågorna byggde 
på. Däremot visar den empiriska studien att alla framgångsfaktorer uppfylls i olika grad. 
Framförallt avseende framgångsfaktorerna planering, tid och budget, systemintegration, 
transaktionsvolym och mångfald av EDI-standarder har respondenterna olika uppfattningar.  
Den empiriska studien bekräftar även kopplingar mellan många olika faktorer i analys-
modellen (se Figur 1), vilket visas med dubbelriktade pilar mellan de tre olika relations-
blocken i analysmodellen.  
  

4.1 Framgångsfaktorer för affärssystemsbaserad EDI-användning 
Respondenterna på operativ nivå inom alla de tre studerade företagen hade låg eller ingen 
vetskap angående transaktionsvolymen som utbyts via EDI. Även avseende mångfald av EDI-
standarder var respondenterna från de tre företagen osäkra i sina svar. Respondenterna från 
kundföretagen var främst insatta gällande sina containermeddelanden eftersom det är främst 
dessa som respondenterna kommer i kontakt med under deras vardagliga arbete. Vilken typ av 
meddelande och i vilket format meddelandet utbyts är mer otydligt från kundföretagens sida 
än från systemleverantörens sida. Respondenterna från systemleverantören har mer vetskap 
om vilken typ av EDI-meddelanden kundföretagen skickar och tar emot och i vilket 
typformat. Respondenterna från systemleverantören vet inte heller vilka transaktionsvolymer 
kundföretagen utbyter. 
 
Om planering, tid och budget följs visar den empiriska studien att respondenter inte har 
samma uppfattning angående. Enligt en av respondenterna på kundsidan beror det till stor del 
på allt för dåliga direktiv, delvis från kundföretaget självt men även från dess system-
leverantör. Övriga respondenter menar att planering, tid och budget följs tillräckligt väl och 
att företagen har överseende med vissa förseningar eller högre kostnader. Framgångsfaktorer 
leder till effekter. Negativa effekter som identifierades under den empiriska studien är främst 
långa ledtider, begränsningar vid mänsklig kommunikation, underskattning av komplexiteten 
av EDI-uppsättningar och höga kostnader. 
 
Den empiriska studien lyfte fram betydelsen av förtroende både mellan kund och 
systemleverantör och mellan kunden och dennes kund vid införande och användning av EDI. 
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Förtroendet mellan kundföretagen och systemleverantören och att systemleverantören 
erbjuder EDI är enligt den empiriska studien en förutsättning för en fortsatt relation mellan 
kundföretagen och systemleverantören. Förtroendet påverkar även samarbetet och kommuni-
kationen mellan kundföretagen och systemleverantören. Den empiriska studien visar att enligt 
kundföretagen är förtroendet för systemleverantören viktigare än förtroendet för kund-
företagens kunder. Även förväntningarna från kundföretagen är högre på systemleverantören 
än på kundföretagens kunder, vilket även är systemleverantörföretagets slutsats avseende 
förutsättningar. Att systemleverantören lever upp till kundföretagens förväntningar och inger 
förtroende visar den empiriska studien leder till kundföretagens vilja att fortsätta utvecklas 
EDI-mässigt. Förtroende för systemleverantören bidrar till att kundföretagen vågar upprätta 
fler EDI-anslutningar och utöka med större volymer till fler kunder.  
 
Att kunna återanvända en EDI-meddelandetyp och en EDI-uppsättning, vilket liknas med att 
följa en typ av EDI-standard, var viktigt både ur systemleverantörens perspektiv och ur 
kundernas perspektiv. Genom att följa någon typ av EDI-standard krävs mindre anpassning 
från båda parter som ska utbyta EDI och det är möjligt att samma typ av EDI-standard kan 
användas av fler partnerföretag. För systemleverantören är det viktigt att kunna använda 
samma typ av EDI-meddelande och samma typ av EDI-uppsättning även till andra kunder för 
att snabbt kunna erbjuda kunderna systemlösningar som fungerar. För kunden är det viktigt att 
kunna använda samma typ av EDI-meddelande och samma typ av EDI-uppsättning för att 
minska systemleverantörens nyutveckling och kundens höga kostnader som uppstår vid den 
första uppsättningen av nya EDI-länkar. Från kundens perspektiv visar den empiriska studien 
att det är viktigt att både affärssystemet och tillhörande affärssystemsbaserad EDI fungerar, 
vilket underlättas om samma typ av meddelande kan användas av flera kunder. Ur system-
leverantörens perspektiv är det också viktigt att affärssystemet och EDI fungerar eftersom 
systemleverantören vet om att kunderna förväntar sig att systemet ska fungera. För 
systemleverantören är det kritiskt att kunden är nöjd med denne som systemleverantör för att 
kunna behålla kunden som kund. 
 
Den empiriska studien visar även att systemleverantören har mer utbyte med kundens kund än 
med sin kund vid uppsättning av nya EDI-länkar. Vid drift av EDI från ett tredjepartsföretag 
som i det studerade fallet är det tre inblandade parter, eller fler. Om det är fler inblandade 
parter beror på om kundens kund själv har hand om sin drift eller om det finns ytterligare en 
systemleverantör till kundens kund. Eftersom systemleverantören och kundens kund har en 
relation vid införande av EDI är det även i denna relation viktigt att uppfylla framgångs-
faktorer för att lyckat införande av EDI.  
 
I Tabell 3 nedan listas samtliga framgångsfaktorer från analysmodellen (se Figur 1) uppdelade 
utifrån de två relationsblocken affärssystemsbaserad EDI och relationsklimat. Faktorerna 
markerade med kursiv stil – systemtillförlitlighet, mod och vilja (se Tabell 3) – har tillkommit 
efter den empiriska studien och hänvisar till det affärssystemsbaserade EDI-systemets 
tillförlitlighet och till mod och vilja inom en relation. Systemtillförlitlighet avser att systemet 
faktiskt fungerar vid användning. Hög systemtillförlitlighet bidrar bland annat till ökat 
förtroende mellan systemleverantören, kunden och kundens kund. Systemtillförlitlighet bidrar 
även till att förväntningar uppfylls i högre grad och att systemintegrationen vid affärssystems-
baserad EDI underlättas. Hög systemtillförlitlighet underlättar även återanvändning av EDI-
meddelanden och EDI-uppsättningar, vilket anses viktigt både ur kundföretagens perspektiv 
och ur systemleverantörens perspektiv. Mod avser att till följd av högt förtroende för 
systemleverantören vågar kundföretagen utvecklas mer EDI-mässigt. Förtroende för 
systemleverantören bidrar till att kundföretagen vågar upprätta fler EDI-anslutningar och 
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utöka med större volymer till fler kunder. Det räcker inte att kundföretagen ska våga utvecklas 
EDI-mässigt. Kundföretagen måste även vilja utvecklas EDI-mässigt. Den empiriska studien 
visar att högt förtroende, bra mänsklig kommunikation och att förväntningar uppfylls mellan 
kundföretagen och systemleverantören bidrar till att kundföretagen vill fortsätta utvecklas 
EDI-mässigt. Eftersom införande av EDI sker på kundföretagens eller deras kunders initiativ 
har systemleverantören förväntningar på att kundföretagen ska vilja utvecklas EDI-mässigt 
och det ligger i systemleverantörens intresse att kundföretagen har viljan till vidareutveckling. 
 

 
Tabell 3: Modifiering av analysmodellens framgångsfaktorer (se Figur 1) efter den empiriska studien 
 
 

4.2 Effekter av affärssystemsbaserad EDI-användning 
I analysmodellens (se Figur 1) relationsblock, effekter av EDI-användning, identifierades 
effekter på de tre olika nivåerna affärsmässiga-, verksamhetsmässiga- och systemmässiga 
effekter. 
 
Respondenterna från kundföretagen i den empiriska studien har inte tydliga uppfattningar om 
vilka effekter som EDI-användning ger. Den empiriska studien visar att kundföretagen främst 
framhäver att EDI underlättar deras dagliga arbete, möjliggör att företagen kan arbeta som de 
gör idag och ersätter manuell hantering av administrativa arbetsuppgifter. EDI är av stor 
betydelse för kundföretagen som deltog i studien och är en självklarhet inom kundföretagens 
verksamheter. Eftersom EDI är en självklar del av kundföretagens verksamheter lyfte respon-
denterna snarare fram vilka effekter hamnen skulle få vid avsaknad av EDI än vilka effekter 
som EDI faktiskt bidrar med. Genom att tänka vilka negativa effekter avsaknaden av EDI 
skulle leda till identifierade respondenterna från kundföretagen positiva effekter av EDI som 
respondenterna tar för givet. 
 
EDI bidrar till att företag blir mer attraktiva för andra företag, kunder eller partnerföretag. 
EDI efterfrågas, eller till och med krävs, av vissa företag. Kundföretagen i den empiriska 
studien upplever att de har kommit närmare sina egna kunder tack vare EDI och har därmed 
förbättrat sina kundrelationer.  
 
Den empiriska studien visar även att kundföretagen och systemleverantören tycker att affärs-
systemet som EDI är integrerat till förbättras i flera avseenden tack vare EDI. System-
leverantören i den empiriska studien menar att affärssystemsbaserad EDI i kombination med 

Affärssystemsbaserad EDI Relationsklimat 

 Förväntningar  Samordning 
 Kravhantering  Samarbete 
 Planering, tid och budget  Förtroende 
 Systemintegration 

o EDI-standard 
o VAN 
o Säkerhetskontroller 
o Integration med befintligt system 

 Kommunikation 
 Mod 
 Vilja 

 Kompetenser  
 Transaktionsvolym  
 Mångfald av EDI-standarder 
 Systemtillförlitlighet 
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affärssystemet bidrar till en ökad automatisering av affärssystemet och leder till en bättre 
helhetslösning. Kundföretagen anser främst att affärssystemsbaserad EDI förenklar använd-
ningen av affärssystemet eftersom mycket information uppdateras automatiskt via EDI.  
 
I Tabell 4 nedan sammanfattas de effekter av affärssystemsbaserad EDI-användning som 
framkom under den empiriska studien. De flesta effekterna upplevs av både kundföretagen 
och systemleverantören medan vissa effekter endast uppfattas av antingen kundföretagen eller 
systemleverantören, vilket är markerat med kursiv text i Tabell 4. 
 

 
Tabell 4: Identifierade effekter av användning av affärssystemsbaserad EDI utifrån den empiriska studien 
 
 
Företag kan även uppnå effekter av EDI-användning som hindrar eller dämpar företagets 
verksamhet vid införande och användning av EDI. Ett hinder som identifierades i den 
empiriska studien är motstånd från medarbetarna. Medarbetare riskerar att bli förlora arbets-
uppgifter när EDI automatiserar manuella rutiner och därmed ersätter tidigare manuella 
arbetsuppgifter. Den empiriska studien visar även att internt kan hinder vara kommunikation 
mellan inblandade parter som ska vara delaktiga vid införandet av EDI. Kommunikation är 
även ett externt hinder eftersom det i det studerade fallet krävs kommunikation mellan minst 
tre parter vid införande av EDI. Hinder listas i Tabell 5 nedan utifrån interna hinder inom det 
egna företaget eller externa hinder i förhållande till partner vid införande och användning av 
EDI: 
 
 
Interna hinder Externa hinder 

 Kommunikation internt  Kommunikation mellan flera parter 
 Långa ledtider  Integration av mjukvara, hårdvara och information 
 Underskattning av 

komplexitet av EDI-
uppsättningar 

 Motstånd från medarbetare i kundföretag 
 Höga kostnader 

 Felaktig hantering  
 
Tabell 5: Identifierade hinder från användning av affärssystemsbaserad EDI utifrån den empiriska studien 

Affärsmässiga effekter Verksamhetsmässiga effekter Systemmässiga effekter 

 Ökade affärsvolymer  
 Förbättrad 

konkurrenskraft 
 Ökad tillgång till nya 

kunder 
 Mer attraktiva som 

leverantör/företag 
 Förbättrad kundservice 
 Förbättrade kundrelationer 
 Kommer ”närmare” 

kunder enligt kund 
 

 Lägre behov av personal 
enligt kund 

 Mer arbete enligt 
systemleverantör 

 Förenklat arbete enligt 
kund 

 Minskade kostnader på 
sikt enligt kund 

 Mindre manuellt 
administrativt arbete 
enligt kund 

 Minskade fel enligt kund 

 Bättre helhetslösning 
 Ökad hantering av 

större datavolymer 
 Ökad automatisering 

av affärssystemet 
 Förenkling av 

affärssystemet 
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4.3 Modifiering av analysmodellen 
Utifrån den empiriska studien identifierades tre ytterligare framgångsfaktorer för EDI-
användning: systemtillförlitlighet, mod och vilja (se Tabell 3 ovan). Utifrån de tre nya 
faktorerna har den tidigare analysmodellen (se Figur 1) modifierats till ett bättre förslag över 
framgångsfaktorer och effekter av affärssystemsbaserad EDI i en kund-systemleverantör 
relation. Den första faktorn som tillkommer är systemtillförlitlighet, vilket avser det 
affärssystemsbaserade EDI-systemets tillförlitlighet. Framgångsfaktorn systemtillförlitlighet 
visas i den modifierade analysmodellen (se Figur 2) längst ned i relationsblocket 
affärssystemsbaserad EDI. Den andra faktorn som tillkommer är mod. Mod avser kundens 
mod och att kunden vågar vidareutvecklas EDI-mässigt. Den tredje faktorn som tillkommer är 
vilja. Vilja hänger samman med mod eftersom kundföretagen i hög grad behöver både våga 
och vilja utvecklas EDI-mässigt för att EDI-användningen ska bli framgångsrik. Vilja 
hänvisar till kundföretagens vilja att utvecklas EDI-mässigt i form av fler EDI-uppsättningar 
och mer automatisering via EDI av fler manuella arbetsrutiner. Faktorerna mod och vilja visas 
längst ned respektive längst ned i den modifierade analysmodellen (se Figur 2) i relations-
blocket relationsklimat. I det studerade fallet är kundföretagens mod och vilja avgörande 
faktorer till att det existerar framgångsrik affärssystemsbaserad EDI-användning inom den 
studerade kund-systemleverantör-relationen eftersom införandet av EDI sker på kundens 
initiativ.  
 
Figur 2 bygger på analysen av resultaten av den empiriska studien och detta är uppsats-
studiens teoretiska bidrag. De nya framgångsfaktorerna systemtillförlitlighet, mod och vilja är 
nödvändiga, men inte tillräckliga, förutsättningar för förekomsten av EDI i de undersökta 
relationerna i den empiriska studien. Utan kundföretagens mod, vilja och ett fungerande 
system för EDI-användning skulle inte den studerade relationen mellan kund och system-
leverantör vara framgångsrik avseende affärssystemsbaserad EDI. 
 

4.4 Fortsatta studier 
Fortsatta studier utifrån denna uppsatsstudie skulle kunna genomföras med fokus på även 
kundens kund, dvs. intervjuer med respondenter från kundens kund för att se om de uppfattar 
samma framgångsfaktorer och effekter som kunder och deras systemleverantör i denna studie. 
Denna uppsatsstudie kunde ha utökats med ytterligare kunder för att få större djup och bredd i 
uppsatsen och göra resultaten ännu mer generaliserbara. Denna studie kunde även ha 
involverat kundens kund och dennes uppfattning av framgångsfaktorer för, och effekter av, 
EDI-användning.  
 
Fallstudie av annan logistikverksamhet än hamnverksamheten skulle kunna utövas utifrån 
resultaten av denna studie avseende framgångsfaktorer för, och effekter av, EDI-användning. 
Studie liknande denna studie skulle även kunna där respondenter från strategisk verksam-
hetsnivå inkluderas. Personer på strategisk nivå skulle sannolikt vara mer insatta gällande 
faktorer som planering, tid och budget och transaktionsvolymer. Mer fokus på tekniken 
bakom EDI skulle också kunna undersökas vid fortsatta studier. Enligt denna studie fungerar 
inte alltid tekniken bakom EDI-uppsättningar, vilket i sin tur kan leda till hinder både vid 
införande och vid användning av EDI. Fortsatta studier skulle kunna fokusera på personer 
involverade vid den tekniska uppsättningen av EDI. 
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Figur 2: Föreslagen modifierad analysmodellen över framgångsfaktorer för – och effekter av – EDI-användning i 

en relation mellan kund och systemleverantör 
Källa:   Författaren 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide kund 
 
Inledande frågor 

- Vad heter du? 
- Vilken roll har du på företaget? 
- Hur länge har företaget använt EDI? 
- På vilka sätt kommer du i kontakt med EDI inom er verksamhet?  

o Vilka typer av EDI? 
o I vilka situationer? 

 
Affärssystemsbaserad EDI 

- Vilka effekter upplever du att affärssystemsbaserad EDI bidrar med? Jämfört med icke 
affärssystemsbaserad EDI. 

o Hur upplever du att affärssystemsbaserad EDI påverkar er dagliga verksamhet? 
 
Förväntningar 

- När började ni använda EDI? 
o Till vad först? 
o Till vad senast? 

- Vilka förväntningar fanns vid införandet/uppstarten med EDI? 
o Var du med vid införande/uppstarten? 

- Vilka är förväntningarna på EDI-användningen idag? 
- Vilka förväntningar har företaget inför de kommande 5 och 10 åren? 
- Vilka förväntningar har ni på Inport gällande EDI? 

o Varför har ni dessa förväntningar? 
o Uppfylls dessa förväntningar? 
o Varför/Varför inte? 

- Vilka förväntningar har ni på era egna kunder avseende att införa och använda EDI? 
o Varför har ni dessa förväntningar? 
o Uppfylls dessa förväntningar? 
o Varför/Varför inte? 

 
Kravhantering 

- Hur identifieras krav på nya EDI-länkar av er och Inport? 
o Hur formuleras dessa krav? 
o Tas kraven väl omhand av båda parter? 
o Varför/Varför inte? 

- Hur hanteras krav på nya EDI-länkar av er och era kunder? 
o Hur formuleras dessa krav? 
o Tas kraven väl omhand av båda parter? 
o Varför/Varför inte? 
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Planering, tid och budget 

- Hålls tidsplanerna vid uppsättning av nya EDI-länkar? 
o Varför/Varför inte? 

- I vilken grad hålls budget vid uppsättning av nya EDI-länkar? 
o I hög grad, vilka faktorer bidrar till detta? 
o I låg grad, vad påverkar att budgeten inte hålls i högre grad? 

 
Systemintegration 

- Hur väljs EDI-standard?  
o Upplever du några problem vid val av EDI-standard i förhållande till era 

kunder? 
o Upplever du några problem vid val av EDI-standard i förhållande till Inport? 

- Vilka fördelar finns med att Inport har hand om drift av er EDI? 
- Vilka nackdelar finns med att Inport har hand om drift av er EDI? 
- Är ni påverkade av säkerhetskontroller bakom EDI? 
- I vilken grad upplever du att integrationen av EDI fungerar med ert affärssystem? 

o Vilka fördelar ser du med att EDI är integrerat i affärssystemet? 
o Vilka nackdelar ser du med att EDI är integrerat i affärssystemet? 

- I vilken grad fungerar integrationen av EDI med era kunders affärssystem/datasystem? 
o Vilka fördelar ser du med integration till era kunders affärssystem? 
o Vilka nackdelar ser du med integration till era kunders affärssystem? 

 
Kompetenser 

- Upplever du att Inport har de kompetenser som du förväntar dig? 
o Har ert företag tillräcklig kompetens när det gäller att utföra det ni ska utföra? 

 
Transaktionsvolym 

- Ungefär hur stor volym av transaktioner utbyter ni via EDI med era kunder? 
o Är det olika stora volymer till olika kunder? 

- Inom vilken EDI-dokumenttyp/standard är transaktionsvolymen som störst? 
 

Mångfald av EDI-standarder 

- Hur många olika typer av EDI-standarder/EDI-meddelanden utbyter ert företag? 
o I vilka format/vilken standard? 
o Upplever du att Inport erbjuder stöd för alla de typer av EDI-standarder ert 

företag behöver? 
 

Relationsklimat 
Samordning 

- Har EDI lett till ökad samordning av aktiviteter mellan ert företag och era kunder? 
o Om ja, på vilka sätt? 
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Samarbete 

- Hur upplever ni samarbetet utifrån EDI-användningen? 
o Om ökad samordning, leder det till bättre samarbete med era kunder? 

- Blir det bättre eller sämre samarbete jämfört med utan EDI-användning? 
- Hur upplever du samarbetet mellan er och Inport? 

 
Förtroende 

- Hur upplever du förtroendet mellan ert företag och Inport när det gäller uppsättning 
och drift av EDI?  

o Finns det några skillnader vad gäller förtroende jämfört med innan EDI- 
    användningen? 
o Hur påverkar förtroendet mellan ert företag och Inport er användning av EDI? 

- Upplever du att förtroende mellan ert företag och era kunder har förändrats till följd av 
att ni använder EDI sinsemellan? 

o Varför/Varför inte? 
- Upplever du att förtroendet mellan ert företag och era kunder påverkar användningen 

av EDI? 
o Varför/Varför inte? 

 
Kommunikation 

- Hur kommunicerar ni med Inport i frågor gällande EDI? 
o Hur fungerar kommunikationen? 
o Om bra, vad bidrar till detta? 
o Om sämre, varför? 

- Hur fungerar kommunikationen mellan er och era kunder? 
 
Effekter av EDI-användning 

- Vilka förändringar har EDI-användningen inneburit för era kundrelationer? (jämfört 
med före EDI) 

o Vilka är de viktigaste förklaringarna, som du upplever det, till dessa EDI-
relaterade förändringar? 
 

Affärsmässiga effekter 

- Upplever du att det har uppstått några strategiska/affärsmässiga effekter till följd av 
användning av EDI?  

o Vilka? 
o Ökade affärsvolymer? 
o Tillgång till nya marknader? 
o Nyutvecklade processer? 
o Förbättrad konkurrenskraft? 
o Förbättrad kundservice? 
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Verksamhetsmässiga effekter 

- Upplever du att det har uppstått några operativa/processmässiga effekter till följd av 
användning av EDI med era kunder?  

o Vilka? 
o Förenklade arbetsuppgifter? 

 Vilka? 
o Minskade kostnader?  

 Vilka? 
 

Systemmässiga effekter 

- Upplever du att det har uppstått några systemmässiga effekter av att använda EDI med 
era kunder?  

o Har systemet förbättrats?  
 Om ja, hur? 

 
Hinder 

- Har ni upplevt några hinder som har dämpat, eller till och med förhindrat, 
användningen av EDI?  

o Internt på företaget? 
o Externt med kunder? 

- Upplever ni några hinder mellan er och Inport som påverkar EDI-användningen 
mellan er och era kunder? 

- Upplever ni några hinder mellan er och era kunder när det gäller EDI-användning? 
o Vilka är dessa hinder? 
o Varför tror du dessa hinder uppstår? 
o Hur tror du dessa hinder skulle kunna förebyggas? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide systemleverantör 
 
Inledande frågor 

- Vad heter du? 
- Vilken roll har du på företaget? 
- Hur länge har ni erbjudit EDI till era kunder? 
- Vilken typ av EDI använder era kunder? 

o  Till vad används det?  
 
Affärssystemsbaserad EDI 

- Vilka effekter upplever du att affärssystemsbaserad EDI bidrar med? Jämfört med icke 
affärssystemsbaserad EDI. 

o Hur tror du att affärssystemsbaserad EDI kan förändra era kunders verksamhet? 
 

Förväntningar 

- Vilka förväntningar finns på era kunder vid införande/uppstart av EDI? 
- Vilka förväntningar finns på era kunder vid användning av EDI med deras kunder?  

o Varför har ni dessa förväntningar? 
o Uppfylls dessa förväntningar? 

 Varför/Varför inte? 
- Vilka förväntningar finns när det gäller EDI för kommande 5, 10 åren? 

o Vilka förväntningar har ni specifikt på er kund? (kunden i fokus för  
    studien). 

 Uppfylls dessa förväntningar?  

 Varför/Varför inte? 
 
Kravhantering 

- Hur identifieras krav på nya EDI-uppkopplingar? 
o Formuleras krav väl från era kunder? 

 Varför/Varför inte? 
o Formulerar specifik kund sina krav väl? (kunden i fokus för  
   studien) 

 Varför/Varför inte? 
o Upplever du att ni tar väl hand om kraven? 

 Varför/Varför inte? 
 
Planering, tid och budget 

- Hålls tidsplanerna vid uppsättning av nya EDI-länkar? 
o Varför/Varför inte? 

- I vilken grad hålls budget vid uppsättning av nya EDI-länkar? 
o I hög grad, vilka faktorer bidrar till detta? 
o I låg grad, vad påverkar att budgeten inte hålls i högre grad? 
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Systemintegration 

- Hur väljs EDI-standard?  
o Vem kommunicerar med vem angående val av EDI-standard? 

- Finns det några begränsningar från er sida gällande EDI-standarder som ni kan erbjuda 
uppsättning av? 

o Vilka? 
o Om ja, varför? 

- Hur fungerar uppsättningen av EDI?  
o Hur genomförs EDI-uppsättningen? 
o Vilka tjänster tillhandahåller ni era kunder när det gäller EDI? 
o Vad behöver kunden bidra med vid uppsättning av EDI? 

 
- Hur fungerar det med säkerheten gällande EDI-uppkopplingarna? 
- Hur fungerar integrationen av EDI med affärssystemet? 
- Hur fungerar integrationen av EDI med er kunds kunders affärssystem/datasystem? 

o I vilken grad fungerar det? 
 

Kompetenser 

- Hur ser ert företag på era kompetenser gällande drift av era kunders EDI? 
- Har era kunder tillräckliga kompetenser avseende användningen av EDI? 
- Har era kunder tillräckliga kompetenser avseende uppsättning av nya EDI-länkar? 
- Upplever ert företag att era kunders kunder har tillräckliga kompetenser för EDI-

användning? 
 
Transaktionsvolym 

- Hur stora transaktionsvolymer kan ni erbjuda era kunder att utbyta via EDI med sina 
kunder? 

- Inom vilken EDI-dokumenttyp/standard utbyter era kunder störst transaktions-
volymer? 

o Varför? 
o Är transaktionsvolymerna olika stora från olika kunder? 

 
Mångfald av EDI-standarder 

- Hur många olika typer av EDI-standarder/EDI-meddelandetyper kan ni behandla åt 
era kunder via EDI? 

- Upplever ert företag att ni erbjuder era kunder alla de typer av EDI-standarder som de 
behöver? 

 
Relationsklimat 
Samordning 

- Tror du att EDI leder till ökad samordning av aktiviteter mellan era kunder och deras 
kunder? 

o Om ja, på vilket sätt? 
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Samarbete 

- Hur upplever ni samarbetet när det gäller EDI-uppsättning med era kunder? 
o Hur upplever ni samarbetet när det gäller EDI-uppsättning med specifik kund? 
    (kunden i fokus för studien) 

- Hur upplever ni samarbete när det gäller underhåll av EDI-uppsättningen med era 
kunder? 

o Hur upplever ni samarbetet när det gäller EDI-uppsättning med specifik kund? 
    (kunden i fokus för studien) 

 
 Förtroende 

- Hur upplever du förtroendet mellan er och era kunder gällande uppsättning och drift 
av EDI?  

o Hur upplever du förtroendet när det gäller EDI-uppsättning med specifik kund? 
    (kunden i fokus för studien) 

- Hur påverkar förtroendet mellan er och era kunder kundens användning av EDI?  
- Hur påverkar förtroendet mellan er och era kunder underhållet av EDI-uppsättningen? 

 
Kommunikation 

- Hur kommunicerar ni med era kunder i frågor gällande EDI? 
o Med vem? 

- Hur fungerar kommunikationen mellan er och era kunder i frågor gällande EDI-
uppsättningar och underhåll av EDI?  

o Varför bra/Varför sämre? 
- Hur fungerar kommunikationen mellan er och specifik kund (kunden i fokus för 

studien) i frågor gällande EDI-uppsättningar och underhåll av EDI?  
o Varför bra/Varför sämre? 

 
Effekter av EDI-användning 
Affärsmässiga effekter 

- Upplever du att det har uppstått några strategiska effekter till följd av att erbjuda era 
kunder EDI? 

o Vilka? 
o Ökade affärsvolymer? 
o Tillgång till nya marknader? 
o Nyutvecklade processer? 
o Förbättrad konkurrenskraft? 
o Förbättrad kundservice? 

 

Verksamhetsmässiga effekter 

- Upplever du att det har uppstått några operativa effekter till följd av att erbjuda era 
kunder EDI? 

o Vilka? 
o Förenklade arbetsuppgifter? 
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o Minskade kostnader? 
- Upplever du att det har uppstått några systemmässiga effekter till följd av att erbjuda 

era kunder EDI? 
o Om ja, vilka? 

 
Systemmässiga effekter 

-  Har affärssystemet förbättrats till följd av integration av EDI?  
o Om ja, hur? 
o Vad leder dessa förbättringar till för effekter för era kunder? 

 
Hinder 

- Upplever ert företag några hinder externt vid uppsättning av EDI hos era kunder? 
o Upplever ni några hinder vid uppsättning av EDI hos specifik kund? (kunden i 

fokus för studien) 
- Upplever ert företag några hinder vid underhåll av EDI-uppsättningarna för era 

kunder?  
o Internt på Inport?  
o Externt i förhållande till era kunder? 
o Upplever ert företag några hinder vid underhåll av EDI-uppsättningarna hos 

specifik kund? (kunden i fokus för studien) 
- Upplever ert företag att era kunder förstår vad EDI är och vad det kan leda till för 

effekter för deras verksamhet? 
- Upplever ert företag några hinder internt inom företaget vi uppsättning av EDI för era 

kunder? 
o Vilka är dessa hinder? 
o Varför tror du dessa hinder uppstår? 
o Hur tror du dessa hinder skulle kunna förebyggas? 


