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FÖRORD

FÖRORD

Detta examensarbete utfördes på Logistikavdelningen hos Sandvik Coromant i
Sandviken, under 16 intensiva, men otroligt lärorika och roliga veckor under
hösten 1996. Examensarbetet som omfattar 20 högskolepoäng, är avslutningen på
civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi.

Vi vill härmed ta tillfället i akt att tacka vår handledare på Sandvik Coromant,
Krister Ståhl för ovärderlig hjälp med att komma igång med vårt examensarbete
och för alla "mind-maps" som, tack och lov, oftast överensstämde med våra
tankar och idéer.

Vi vill även tacka vår handledare på Avdelningen för Industriell Logistik på
Högskolan i Luleå, Svante Edzén, som gav oss värdefull hjälp med att få alla
bitar i rapporten att falla på plats.

För övrigt använder vi oss av uttrycket "ingen nämnd, ingen glömd" och väljer
härefter att helt enkelt tacka alla som på något sätt har varit involverade i vårt
examensarbete. I detta inkluderas alla på Sandvik Coromant och övriga bolag
inom Sandvik-koncernen, som har engagerat sig i vårt projekt genom att svara på
alla våra frågor om deras arbete och om datateknikens underbara värld. I detta
inkluderas även samtliga personer på andra företag, som har berättat för oss om
hur EDI fungerar och sist men inte minst våra "nära och kära" som säkert lärt sig
minst lika mycket som oss om EDI.

Sandviken, 29 november 1996

Susanne Fällén Annika Holmgren



ABSTRACT

ABSTRACT

EDI (Electronic Data Interchange) means sending messages electronically from
one computer to another. By using EDI, the communication between customers
and suppliers can be simplified.

This master thesis deals with the appropriateness for Sandvik Coromant of using
EDI in communication with their suppliers. It also deals with the changes that are
necessary in some processes in the company today, if EDI is to be implemented
successfully. Recommendations are also given to in which extent different sorts
of suppliers are appropriate for communication by EDI.

One important conclusion of this master thesis is that Sandvik Coromant must
improve their prognoses for future demands. Another important conclusion is that
Sandvik Coromant must make sure that things are not done several times because
someone has not completed a piece work or has not executed a piece of work
correctly. Practically all checking and approval of the performed piece of work
can be eliminated by making sure that things are done correctly from the
beginning.

There are some criteria that a supplier must fulfill for being considered
appropriate for communication by EDI. The supplier has to be interested in
implementing EDI, the exchange of information with the supplier has to be
extensive and structured, the supplier has to be able to integrate his internal
computer-systems, the supplier has to have enough resources to be able to
implement EDI and the supplier has to cooperate well with the company today.

The primary recommendations given in this master thesis, are that the suggested
changes in some processes are carried through and that Sandvik Coromant then
implements EDI for communication with some of their suppliers.



SAMMANFATTNING

 SAMMANFATTNING

EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange, vilket på svenska kan
översättas till elektronisk datautväxling. Med detta avses överföring av
strukturerat data, genom överenskommen meddelandestandard, på elektronisk
väg från en datamaskin till en annan.

EDI används främst till att förenkla handeln mellan kunder och leverantörer. Av
denna anledning såg Sandvik Coromant ett intresse i att undersöka vilka fördelar
som kunde erhållas hos företaget vid ett införande av EDI mot företagets
leverantörer.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om Sandvik Coromant bör
införa EDI mot sina leverantörer. Förslag ges även på vilka typer av leverantörer
som kan anses vara lämpliga att ansluta till ett eventuellt EDI-system.

Resultaten av undersökningen baserar sig på litteraturstudier, studiebesök hos
och telefonsamtal med företag som redan har infört EDI, diverse kontakter med
konsulter inom området samt samtal med personer som arbetar i de berörda
processerna hos Sandvik Coromant.

Ett av de viktigaste resultaten av undersökningen, är att processförändringar
måste genomföras innan ett införande av EDI är att rekommendera för Sandvik
Coromant. En av de processförändringar som avses, är en förbättring av
företagets prognossystem. Dessutom bör säkerställas att saker görs rätt från
början så att icke-värdeskapande aktiviteter såsom kontroller och god-kännanden
kan reduceras.

Det finns vissa kriterier som en leverantör bör uppfylla för att det skall anses vara
lämpligt att införa EDI mot denne. Dessa kriterier är att leverantören skall vara
intresserad av att införa EDI, informationsutbytet med leverantören skall vara
stort och ha bra struktur, leverantören skall ha möjlighet att integrera sina interna
datasystem, leverantören skall ha resurser att införa EDI samt samarbetet med
leverantören skall redan idag fungerar bra.

Med utgångspunkt från resultaten av undersökningen, rekommenderas att de i
examensarbetet redovisade processförändringarna först genomförs och att EDI
därefter införs i såväl inköpsprocessen som fakturahanteringsprocessen hos
Sandvik Coromant.
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1 INLEDNING

I detta kapitel redovisas syftet med examensarbetet, den metod som har använts,
rapportens disposition samt avgränsningar under examensarbetet.

1.1 SYFTE

Syftet med examensarbetet är att undersöka om Sandvik Coromant bör införa
EDI mot sina leverantörer.

Förslag skall även ges på leverantörer som kan anses vara lämpliga att ansluta till
ett eventuellt EDI-system.

1.2 METOD OCH DISPOSITION

Projektet delas in i tre olika huvudområden (se bilaga 2).

Huvudområde 1: Undersökning av hur inköpsprocessen och faktura-
hanteringsprocessen ser ut vid användande av EDI.

Allmän information om EDI och information som behövs under olika moment i
examensarbetet, exempelvis gällande processkartläggning och ABC-kalkyl
erhålls genom litteraturstudier. Den insamlade informationen från litteratur-
studierna redovisas i kapitel 3.

Utöver dessa litteraturstudier, insamlas information genom att kontakt tas med
konsulter inom EDI-området, handelsprocedurrådet SWEPRO och dylika. Detta
för att få uppgifter om lämpliga företag att intervjua samt för att få ytterligare
information om ämnet.

Företag som har infört EDI kontaktas, och besöks i vissa fall, för att få
information om vilka fördelar, nackdelar och svårigheter som dessa företag har
stött på vid införande av EDI i inköpsprocessen och/eller i fakturahanterings-
processen.

Dessa kontakter resulterar i praktikfall som redogör för olika företags EDI-
lösningar med avseende på bland annat vilka arbetsmoment som utförs och vilka
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dokument som används. Praktikfallen finns redovisade i kapitel 4.

Huvudområde 2: Undersökning av hur inköpsprocessen och faktura-
hanteringsprocessen hos Sandvik Coromant ser ut idag.

Processerna kartläggs genom samtal med personer som arbetar med inköp
respektive fakturahantering. Kartläggningen inriktas främst på vilka arbets-
moment som utförs i de olika processerna och vilka dokument som används, men
även datasystemets utformning berörs till viss del.

Kartläggningen resulterar i processkartor för de olika processerna och fiskbens-
diagram som illustrerar problem i nuvarande processer. Processkartor och fisk-
bensdiagram för inköpsprocessen och fakturahanteringsprocessen redovisas som
bilagor till kapitel 5 respektive kapitel 6.

För att undersöka vilka av de nuvarande leverantörerna till Sandvik Coromant
som bör involveras i ett EDI-samarbete, utses i samråd med inköpsansvariga ett
antal leverantörer som är tänkbara för EDI-anslutning. Detta urval grundar sig
främst på leveransvolymernas storlek, men hänsyn tas även till leverans-frekvens.

Till dessa leverantörer skickas ett frågeformulär, för att undersöka deras
inställning till EDI, deras grad av datorisering, om de redan har EDI-anslutningar
till andra kunder med mera.

Huvudområde 3: Analys och sammanställning av insamlat material.

Med hänsyn tagen till litteraturstudier, praktikfall och de förutsättningar som
finns i dagens inköps- och fakturahanteringsprocesser hos Sandvik Coromant,
redovisas i kapitel 7.1 ett förslag på processutformning vid användande av EDI
mot leverantörerna till Sandvik Coromant. I samma kapitel redovisas även förslag
på processförbättringar som bör genomföras oavsett om EDI införs eller ej.
Dessutom redovisas ett par processförbättringar som bör genomföras om ett
beslut fattas att inte införa EDI.

För att redovisa de effekter som Sandvik Coromant erhåller vid ett införande av
EDI, sammanställs i kapitel 7.2 såväl de kvantifierbara som de icke-
kvantifierbara effekterna. Bedömningen av vilka effekter som Sandvik Coromant
erhåller vid ett införande av EDI grundas på såväl praktikfall som på
litteraturstudier.
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Frågeformuläret som har skickats ut till vissa leverantörer, analyseras och förslag
ges på vilka leverantörer som anses vara lämpliga att ansluta till ett
eventuellt EDI-system. Urvalet av leverantörer finns redovisat i kapitel 7.3,
medan den teori som ligger bakom detta urval redovisas i kapitel 3.5.3.

Inköpsprocessen och fakturahanteringsprocessen hos Sandvik Coromant idag,
jämförs med teoristudier och erfarenheter från andra företag. Med hänsyn tagen
till denna jämförelse och resultatet av undersökningen angående lämpliga
leverantörer för ett EDI-samarbete, ges en sammanfattande rekommendation
huruvida EDI skall införas eller ej och i så fall i vilken utsträckning. Detta
redovisas i kapitel 8.

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Under examensarbetet skall en undersökning göras av hur EDI påverkar inköps-
processen och fakturahanteringsprocessen hos Sandvik Coromant. Den påverkan
som EDI får på övriga processer hos företaget, beaktas alltså inte under
examensarbetet.

Inköpsprocessen sträcker sig från det att en offert begärs, till det att godset av-
rapporteras vid leverans. Examensarbetets tyngdpunkt ligger dock på det arbete
som utförs av orderläggaren, varvid leveransavisering och avrapportering endast
ytligt behandlas.

Fakturahanteringsprocessen sträcker sig från det att fakturan inkommer till
Sandvik Coromant, till det att fakturan betalas till leverantören. Examens-arbetets
tyngdpunkt ligger dock på det arbete som utförs av faktura-registreraren, varvid
betalningsförfarandet endast ytligt behandlas.

Examensarbetet innehåller inte någon djupare studie av systemtekniken eller de
standards som finns inom EDI. Detta innebär att ingen rekommendation ges
avseende vilken systemlösning som Sandvik Coromant bör välja vid ett eventuellt
EDI-införande.

Endast leverantörer som på förhand kan antas vara lämpliga att ansluta till ett
EDI-system kommer att studeras. Med detta avses leverantörer som levererar en
stor mängd produkter, har frekventa leveranser eller andra förutsättningar för ett
EDI-införande.
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Studien kommer endast att omfatta nordiska leverantörer till Sandvik Coromant,
varvid examensarbetet inte behandlar de problem som kan uppstå vid införande
av EDI mot en leverantör i ett land med en helt annorlunda lagstiftning än
Sverige.
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 2 BAKGRUND

I detta kapitel presenteras det företag som examensarbetet har utförts för och
bakgrund ges till varför företaget såg ett intresse i ett examensarbete av detta
slag.

2.1 FÖRETAGSPRESENTATION

Företaget presenteras nedan både i form av koncernen Sandvik AB och det
aktuella bolaget för detta examensarbete, AB Sandvik Coromant.

Informationen till företagspresentationen är hämtad ur internt informations-
material för Sandvik Coromant31, ur årsredovisning för 199535 och diverse
trycksaker om företaget.

Sandvik AB

Sandvik AB presenteras nedan med avseende på de produktområden som de är
verksamma inom, med avseende på företagets historik samt med avseende på
företagets organisation.

Produktområden

Sandvik AB är världens största tillverkare av hårdmetallprodukter, främst inom
områden som skärande bearbetning, bergborrning och tillverkning av slitdelar.
Företaget har även en ledande position inom vissa segment av stålmarknaden,
såsom tråd och bandprodukter. Verktyg och olika processystem är andra
produkter som tillverkas inom Sandvik AB.

Historik

Sandvik AB är ett företag med en lång historia. Företaget bildades redan 1862.
Efter en konkurs 1868, fick företaget namnet Sandvikens Jernverks AB.

Mot slutet av 1870-talet övergick Sandvikens Jernverks AB från att bara
producera stål, till att även tillverka förädlade produkter av stålet. Exempel på
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produkter som började tillverkas är rör, tråd och band. Utifrån denna produktion
har företaget utvecklats till vad det är idag.

1972 ändrades företagets namn till Sandvik AB och i början på 1980-talet
genomfördes omfattande organisationsförändringar. Dessa organisations-
förändringar medförde att företaget, 1984, delades upp i separata, självständiga
affärsområden med olika produktbolag.

Organisation

De sex affärsområden som idag finns inom Sandvik AB är:
• Sandvik Steel
• Sandvik Rock Tools
• Sandvik Hard Materials
• Sandvik Saws and Tools
• Sandvik Process Systems 
• Sandvik Tooling

AB Sandvik Coromant ingår i affärsområdet Sandvik Tooling.

Sandvik-koncernen, med huvudkontor i Sandviken, är idag ett av Sveriges största
exportföretag och företaget har hela världen som marknad. Koncernen omfattar
ungefär 200 bolag, med 30 000 anställda i 60 länder. Faktureringen uppgick
under 1995 till 30 miljarder kronor, vilket genererade en vinst på drygt 3.7
miljarder kronor.35

AB Sandvik Coromant

AB Sandvik Coromant presenteras nedan med avseende på de produktområden
som de är verksamma inom, med avseende på företagets historik samt med av-
seende på företagets organisation.

Produktområden

AB Sandvik Coromant har specialiserat sig på tillverkning av hårdmetall-verktyg
och verktygssystem för skärande bearbetning i metall. I sortimentet ingår bland
annat borrar, pinnfräsar, fräskroppar och skärplattor.
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Historik

Vid årsskiftet 1941/1942, beslutade ledningen för Sandvik AB att satsa på ut-
veckling av hårdmetall. Hårdmetallen som tillverkades av Sandvik AB, fick
namnet "Coromant". Detta är en sammansättning av ordet "coro", vilket var en
snabbstålsvariant som Sandvikens Jernverks AB tillverkade och "mant", som är
sista delen i ordet "diamant".

Under hela efterkrigstiden är det hårdmetallsidan och speciellt skärande verk-tyg
som har utvecklats starkast och till stor del bidragit till de internationella
framgångarna för Sandvik AB.

AB Sandvik Coromant, svarade 1995 för 24 procent av den totala faktureringen
från Sandvik AB.35 AB Sandvik Coromant är därmed det näst största bolaget i
koncernen. Bara Sandvik Steel är större.

Sandvik Tooling, med Sandvik Coromant i spetsen, stod dock för nästan halva
vinsten för Sandvik AB under 1995.35

Organisation

Tillverkningen hos AB Sandvik Coromant är spridd över hela världen, även om
verksamhetens tyngdpunkt ligger i Sverige. Huvudkontoret finns i Sandviken och
den största produktionsenheten samt ett av de två centrallagren finns i Gimo. Det
andra centrallagret finns i Holland.

Förutom verksamheten i Sandviken och i Gimo, har AB Sandvik Coromant även
en tillverkningsenhet för framställning av hårdmetallpulver i Västberga.

Produktionen i Sandviken är av relativt liten omfattning. Där tillverkas till
exempel ingående komponenter till spännenheter, vissa pinnfräsar och kassetter
till fräskroppar. Montering av spännenheter görs även.

I Gimo finns det en "hård del" av tillverkningen och en "mjuk del". Den "hårda
delen" avser bland annat hårdmetallskär, medan den "mjuka delen" avser
exempelvis verktygshållare.

I Västberga sker huvudsakligen pulvertillverkning och grundforskning. I liten
omfattning sker även pressning av skär.ref5

Datasystemets uppbyggnad
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Det datasystem som används av Sandvik Coromant, är till vissa delar speciellt
utformat för bolaget, medan andra delar används inom hela koncernen.

Några delar som ingår i datasystemet är inköp, fakturaregistrering, intern-
redovisning, huvudbok och attestregistrering.

Stora delar av datasystemet utvecklades på 1970-talet.ref5 Inköpssystemet och
fakturaregistreringssystemen utvecklades dock under 1980-talet.ref9

Några av de i datasystemet ingående delsystemens namn och förklaringar av
systemens innehåll redovisas nedan31. I figur 2.1 visas även uppbyggnaden av
detta datasystem.

• COIN = "COromant INköp". Detta är inköpssystemet hos Sandvik 
Coromant. Systemet används till att skriva ut inköpsorder samt 
för bevakning av utestående inköpsorder. COIN installerades 
under 1985.

• COPEK = "COromant PEriodiserings och Kontrollsystem". COPEK 
används för fakturakontroll samt för redovisning av 
periodiserings- och prisdifferenser. COPEK utvecklades 1984.

Nedan redovisas de två varianter av COPEK-system som finns: 
COPEK1 och COPEK2.

• COPEK1 = Det fakturaregistreringssystem hos Sandvik Coromant, där 
huvudsakligen fakturor för inköp av produktionsmaterial 
registreras.

• COPEK2 = Det fakturaregistreringssystem hos Sandvik Coromant, där 
exempelvis fakturor för förrådsartiklar och fakturor för order 

som har lagts direkt på olika avdelningar registreras.

• SANLEV = "SANdvik LEVerantörsreskontra". Det centrala faktura-
registreringssystemet, som är gemensamt för Sandvik-
koncernen. Från detta fakturaregistreringssystem sker all 
fakturabetalning, varvid fakturorna måste överföras från 
COPEK1 och COPEK2 till SANLEV, innan betalning kan ske.
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Vissa fakturor till Sandvik Coromant registreras även direkt i 
detta system. Det är då fakturor som inte kan hänvisa till någon 
order (exempelvis skattekostnad) som avses.

• SAREK = "SAndvik REdovisnings och Kalkylsystem, vilket är den 
koncerngemensamma internredovisningen.

• SANBOK = "SANdvik affärsBOKföringssystem, vilket är den koncern-
gemensamma huvudboken.

Figur 2.1: Bild över uppbyggnaden av det datasystem som används av 
Sandvik Coromant. (Efter internt informationsmaterial)ref11

Förutom de delsystem som hittills har angivits, finns även till exempel ett system
för attestregistrering samt två system för lagerinformation och material-planering.

Systemet som är tänkt att användas för attestregistrering kallas för SANDATT.
Detta system skall användas för att känna av vilket konto som en viss person har
rätt att lägga order till. Den som står som utfärdare av en order skall alltså kunna
kopplas ihop med kontot. Detta system har endast varit i drift under en kortare
tidsperiod. Under denna tid fungerade inte systemet och det ställde även till

Inköp
COIN

Godsmottagning
Avrapportering

Fakturaregistrering
COPEK

Internredovisning
SAREK
 

Huvudbok
SANBOK

Betalning
SANLEV
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problem i övrigt i datasystemet hos Sandvik Coromant. SANDATT togs därför ur
drift. Arbete pågår dock med att få systemet att fungera.ref4

De två system som finns för lagerinformation och materialplanering är HV72 och
COFÖR.

HV72-systemet innehåller information om lagernivåer för produktionsmaterial.
Med produktionsmaterial avses i detta fall både råmaterial och färdiga produkter.
Även skruvar och dylikt som ingår i produktionen, räknas som
produktionsmaterial. I begreppet "HV72", avser "HV" hårdmetallverktyg och
"72" årtalet för installationen.

COFÖR-systemet avser "COromant FÖRråd", det vill säga lagerbokföring för
förråden av förbrukningsartiklar.

2.2 EXAMENSARBETETS UPPKOMST

Elektroniskt datautväxling var redan under 1980-talet ett område som
intresserade Sandvik Coromant. Under 1987 genomfördes till och med en
undersökning huruvida EDI borde införas mot leverantörerna till företaget eller
ej. ref7

Undersökningen fokuserade till stor del på att räkna på vilka kostnader och
intäkter ett EDI-införande skulle medföra för företaget. Denna undersökning rann
delvis ut i sanden och hela projektet "lades på is" för obestämbar framtid. ref15

EDI finns i dagsläget redan infört på försäljningssidan mot de av företagets
kunder som har krävt att EDI skall användas vid kommunikationen. På
försäljningssidan överförs 10 000 orderrader per dygn och även order-
bekräftelser skickas elektroniskt.ref9

I och med att EDI-begreppet idag allt oftare figurerar i dagspressen och i fack-
tidsskrifter ansågs det av Sandvik Coromant, vara av intresse att än en gång göra
en undersökning av EDI-området med avseende på kommunikationen med
leverantörerna. Detta för att få en inblick i vilka förutsättningar som har ändrats
sedan undersökningen 1987 och för att få en uppfattning om vilka fördelar som
företaget kan erhålla med hjälp av EDI.ref7 Företaget valde denna gång att utföra
undersökningen i form av ett examensarbete.
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 3. TEORI OM EDI

I detta kapitel redovisas insamlad information från litteraturstudierna. Till att
börja med ges en introduktion till vad EDI är. Därefter redovisas hur EDI
fungerar med avseende på tekniska aspekter. Efter detta förklaras hur ett EDI-
projekt bör byggas upp och till sist redogörs för vilka problem som behöver lösas
om EDI skall införas hos ett företag.

3.1 INTRODUKTION TILL EDI

I kapitlet ges en sammanfattning av vad EDI är. Detta innebär att en definition av
EDI-begreppet ges, att historiken kring EDI redovisas och att användnings-
områden för EDI anges.

Definition av EDI

EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange, som kan översättas till
elektronisk datautväxling.3 Med elektronisk datautväxling avses framförallt
papperslös handel där normala pappersdokument (exempelvis fraktsedlar,
kvitton, fakturor, offerter och brev) ersätts av elektroniska meddelanden. Kort-
fattat kan alltså sägas att den manuella administrationen ersätts av elektroniska
rutiner6 där filer överförs på ett standardiserat sätt18.

IDEA (International Data Exchange Association), som är en internationell
intresseförening för främjande av datautbyte, definierar EDI enligt nedan-
stående:6

Det traditionella arbetet med att skicka dokument innebär att dokumentet först
skrivs ut på papper, för att sedan skickas per brev till mottagaren, som därefter
manuellt skriver in informationen från dokumentet i sitt interna datasystem.

"Överföring av strukturerat data,
genom överenskommen meddelandestandard,

 på elektronisk väg från en datamaskin till en annan."
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Genom att använda EDI, reduceras de manuella arbetsmomenten i denna process
och samarbetspartnernas datorer kommunicerar direkt med varandra.5

Skillnaden mellan traditionell informationsutväxling och informationsutväxling
via EDI, åskådliggörs nedan i figur 3.1.

                                                                                                 

                        

Figur 3.1: Bild över skillnaden mellan EDI-kommunikation och traditionell 
kommunikation. (Fritt efter material från Vestlandsforskning)34

                      

Det bör dock påpekas att EDI inte enbart är en teknisk fråga. Endast 20% av
EDI-konceptet anses avse de tekniska aspekterna, medan 80% avser företagets
sätt att arbeta i de berörda processerna, det vill säga "management"-frågor.5 EDI
är alltså inte bara en systemteknik, utan även en organisationsfråga där det gäller
att granska hela företagsstrukturen för att få förståelse för hur en affärs-relation är
uppbyggd.6

För att komma ifrån denna "teknikstämpling" på begreppet EDI, diskuteras i
Storbritannien och USA alternativa namn till EDI.5 För att hålla fokus på hel-
heten i begreppet EDI, föreslås användande av begreppet ”Electronic
Commerce”, som på svenska kan översättas till elektronisk handel.5 Detta
begrepp slog främst igenom för några år sedan, då USA:s president Bill Clinton
rekommenderade sina federala förvaltningar att använda "Electronic Commerce"
för såväl varuinköp som vid andra kontakter med näringslivet.18 I detta fall
avsågs dock inte bara EDI, utan även all övrig elektronisk affärs-kommunikation,
som exempelvis elektronisk post.18

Historik

Utvecklingen av EDI beror till stor del på den ökade graden av datorisering i
samhället. På 1950-talet startade utvecklingen av den automatiska data-
behandlingen i och med att halvledarteknik började utnyttjas. Under 1960-talet

EDI
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förädlades tekniken till fungerande datorer. Under de senaste 30 åren har ut-
vecklingen gått så långt att en datamaskin idag kan köpas för en tusendel av
priset jämfört med en dator från 1960-talet, trots att kapaciteten är 1000 gånger
större nu än vad den var på den tiden.3

Begreppet EDI började att användas inom bil-, flyg- och kemikaliebranschen i
USA i slutet av 1960-talet. Under mitten av 1970-talet utvecklades de första
standarderna för EDI i USA, England och Tyskland.5

Sandvik är ett av de företag i Sverige som sedan 1970-talet har använt sig av
intern elektronisk handel och överfört beställningar direkt från säljbolagen till
produktbolagen i Sverige.5 Peter Fredholm skriver dock i boken "Elektroniska
affärer - att införa och använda EDI" 5 att detta inte kan betraktas som "riktig"
EDI, i och med att det inte är någon särskild standard som avses, utan ett format
som företaget själv har definierat.

EDI idag

EDI-området har utvidgats och utvecklats starkt under de senaste åren. En orsak
till detta anses vara att EDI är ett område där samtliga aktörer strävar mot ett
gemensamt mål såväl nationellt som internationellt: att förenkla handeln.6 I
många företag är dock användandet av EDI snarare ett undantag än en regel och i
artikeln "EDI for the Masses" av D.T. Leach 28, förklaras att ett införande av EDI
är en slags kedjereaktion. Ju fler företag som börjar använda EDI, desto fler
måste följa efter med samma koncept, eftersom de är kund/leverantör till ett
företag som har infört EDI.

I boken "Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag", förklarar
Peter Fredholm att "Timingen är idag helt rätt för att skaffa konkurrensfördelar
med hjälp av elektronisk handel...".18 Med detta avses att teknik och standarder
idag är så pass utvecklade att ett införande av EDI hos ett företag kan anses vara
tämligen riskfritt. EDI är även fortfarande ett relativt nytt begrepp som idag torde
innebära stora konkurrensfördelar för det företag som väljer att in-föra detta. För
de företag som väljer att vänta ett antal år, när i stort sett alla företag har tjänster
baserade på elektronisk affärskommunikation, anses förtjänsterna inte bli lika
uppenbara.18

Användningsområden
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EDI kan användas i alla sammanhang där det finns behov av att utbyta
strukturerad information.5

Förutom användande av EDI inom handel med andra företag, vilket redan har
nämnts ovan, finns det ett flertal områden som har nytta av EDI-kommunikation.
Som exempel kan tulldatasystemet nämnas, vilket förenklar kommunikationen
mellan tullverket och de deklarerande företagen.5 EDI används även inom flyget,
mellan finansinstitut, på bibliotek samt för att knyta samman olika
informationssystem inom och mellan olika organisationer i internationella
företag.3

Anledningen till att EDI dock huvudsakligen nämns vid handelsfrågor är att det
är inom detta område som den ledande utvecklingen har skett.3

3.2 EDI UR TEKNISK SYNVINKEL

Detta kapitel beskriver den tekniska sidan av EDI.

EDI-kommunikation startar med att data som erhålls från företagets interna
applikation, exempelvis MPS-systemet, sätts ihop till ett meddelande. Detta
meddelande konverteras sedan till den standard som har överenskommits med
mottagaren. Detta görs med hjälp av en EDI-konverterare. Dessutom loggas
meddelandet, det vill säga meddelandet sparas tillsammans med uppgift om
vilken tidpunkt som det sändes och till vem som det sändes. Detta innebär att det
finns möjlighet till omsändning av meddelandet ifall något fel skulle uppstå i
överföringen. Dessutom finns det möjlighet att ta fram en lista över alla
meddelanden som har sänts.

Innan meddelandet kan sändas ut på det externa kommunikationsnätet, måste det
dessutom förpackas enligt överenskommet kommunikationsprotokoll. När
meddelandet når mottagaren packas det upp och loggas. Sedan konverteras
meddelandet till ett internt format innan det överförs till den aktuella
applikationen hos mottagaren, exempelvis MPS-systemet.18 Figur 3.2 visar en
schematisk bild över hur EDI-kommunikation går till.

KUND LEVERANTÖR
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Figur 3.2: Skiss över hur EDI-kommunikation går till. (Fritt efter material 
från MiniMax Data)32

Vid ett införande av EDI, finns det ett antal saker som EDI-parterna måste
komma överens om. En av dessa saker är vilken EDI-standard och vilka EDI-
meddelanden som skall användas. Detta redogörs för, nedan i kapitlet om EDI-
meddelandet (kapitel 3.2.1) och symboliseras även av "dokumentformat" i figur
3.3.

Utöver detta skall även parterna bestämma enligt vilken standard som
meddelandena skall förpackas innan de skickas iväg. Detta beskrivs nedan i
kapitlet angående kommunikationsprotokollet (kapitel 3.2.2) och symboliseras
även av "kommunikationsservice" i figur 3.3.

Ytterligare ett beslut att fatta är hur kommunikationen skall ske. Detta redogörs
för i kapitlet om kommunikationslösningen (kapitel 3.2.3) och symboliseras även
av "transportservice" i figur 3.3.
Utöver ovan nämnda faktorer, skall även parterna komma överens om vilken
säkerhetsnivå som behövs på meddelandet. Detta beskrivs i kapitlet avseende
säkerhetsaspekt (kapitel 3.2.4).6

Kommunikationsnät

Applikation
Ex. MPS-system

EDI-konverterare
- Konverterar till 

standardformat
- Loggar meddelandet

Kommunikations-
protokoll

Applikation
Ex. MPS-system

EDI-konverterare
- Konverterar till 

internt format
- Loggar meddelandet

Kommunikations-
protokoll
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X.25

X.400

NORMALSPRÅK EDI-SPRÅK

Dokumentformat EDIFACT

 

Figur 3.3: Bild som visar betydelsen av olika uttryck inom EDI-området. 
(Fritt ur material från Vestlandsforskning)34

3.2.1 EDI-meddelandet

Ett användande av EDI innebär att EDI-meddelanden överförs från avsändarens
datasystem till mottagarens datasystem, istället för att vanliga pappersdokument
skickas per post eller fax.5 I figur 3.4 åskådliggörs hur informationen på ett
pappersdokument ser ut i ett EDI-meddelande.

FAKTURA

 Fakturanr: 123456 Datum: 900125
 Beställningsnr: 77777

 Säljare: Köpare:
 Plastverken AB Bilfabriken AB

444 40 Helsingborg

UNB+UNOA:1+PLASTVERKEN AB +
BILFABRIKEN AB+900125:1623+1'
UNH+1+INVOIC:89:2:UN'BGM+380+
123456+900125++77777-7:PO'NAD+
SE++PLASTVERKEN AB:105 15
STOCKHOLM'RFF+VA+5544332211'F

Transportservice

Kommunikationsservice
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Figur 3.4: Figuren visar hur en  pappersfaktura kan omvandlas till ett EDI-
meddelande. (Andersson, 1990, s.14.)

För att kommunikation via EDI skall kunna ske med ett stort antal parter, utan att
antalet varianter på meddelanden skall bli orimligt stort, krävs att ut-formningen
av meddelandena standardiseras. I dagsläget finns det huvud-sakligen två
meddelandstandards, ODETTE-standarden och EDIFACT-standarden. Nedan
ges en beskrivning av dessa båda standards, följt av en beskrivning av några av
de vanligaste meddelandena inom respektive standard.

ODETTE-standarden

ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)
bildades 1984 av europeiska biltillverkare. Syftet var att koordinera ut-
vecklingen av EDI-standards inom den europeiska bilindustrin.20

ODETTE-standarden har dock även spritt sig utanför bilindustrin. En anledning
till detta är att de företag som är leverantörer till bilindustrin, även har börjat
använda ODETTE-standarden vid kommunikation via EDI med kunder inom
andra branscher.14

Till att börja med användes ODETTE-meddelanden endast till att styra det
fysiska flödet av godset. Sedan inkluderades även betalningsmeddelanden och
idag finns det även möjlighet att skicka CAD-filer med hjälp av ODETTE-
meddelanden.ref6
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I dagsläget finns det drygt 30 olika meddelanden inom ODETTE-standarden.20

Förutom meddelanden omfattar ODETTE även en standard för utformning av
godsflaggor. En godsflagga är en streckkod som sätts på godset. Godsflaggan
innehåller information om godsets innehåll, avsändare och mottagare.14 Figur 3.5
visar ett exempel på hur en godsflagga kan se ut.

Figur 3.5: Bilden visar en godsflagga enligt ODETTE-standarden.

Det finns ett antal svenska företag som träffas i arbetsgrupper för att utveckla
ODETTE-standarden. De företag som deltar i dessa grupper är Scania, Volvo
AB, Saab Automobile AB och Electrolux AB. Även Sveriges Verkstads-
industrier deltar i grupperna. De projekt som dessa arbetsgrupper genomför,
finansieras av de företag som finns representerade i projektledningen: Scania,
Volvo AB och Saab Automobile AB. Anledningen till att Electrolux AB kan
deltaga i diskussionerna trots att deras verksamhet skiljer sig från de övriga
företagens verksamhet, är att ODETTE inte är specifikt inriktat på bilindustrin,
utan att standarden är inriktad på all sammansättande industri med serie-
tillverkning.ref6

Samarbetsgruppen enas om en gemensam ståndpunkt för hur svensk industri
ställer sig i vissa frågor gällande ODETTE-standarden. Det är sedan denna
ståndpunkt som framhålles vid internationella möten, då en representant ur den
svenska samarbetsgruppen deltar.ref6
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Det finns ett antal olika företag som säljer datasystem som tillämpar ODETTE-
standarden. EDI Center Odette tillhandahåller en lista på sådana företag och
deras datasystem. I listan redogörs för vad som ingår i de olika systemen, men
ingen klassificering av systemen görs och det är alltså upp till företaget själv att
hitta ett system som är lämpligt för företagets verksamhet.ref6

När ODETTE-standarden utvecklades fanns ingen internationellt godkänd
standard för EDI-meddelanden. I dagsläget finns det däremot en sådan standard,
EDIFACT-standarden. Av denna anledning har ODETTE beslutat att anpassa de
meddelanden som finns inom ODETTE-standarden till att bli subsets av
EDIFACT-standarden (se nedan).20

EDIFACT-standarden

Genombrottet för tanken på en internationell meddelandestandard kom 1986, då
den standard som kommit att dominera i Västeuropa (GTDI) slogs samman med
den standard som kommit att dominera i Nordamerika (ANSI X12). Den
gemensamma standarden kom att kallas EDIFACT (Electronic Data Inter-change
For Administration, Commerce and Transport).13 Utifrån denna standard har den
nuvarande EDIFACT-standarden bildats och 1987 antogs EDIFACT av FN som
en internationell meddelandestandard.5

I framtiden kommer EDIFACT med största sannolikhet att vara den
meddelandestandard som används inom alla branscher och i alla länder i hela
världen.20 I dagsläget finns cirka 70 olika meddelanden inom EDIFACT-
standarden.5 Några av de meddelanden som finns att använda i processen mellan
köpare och säljare redovisas i figur 3.6.
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Order
Orderbekräftelse

Leveransplan
Leveransplan-JIT

Faktura

     

Figur 3.6: Figuren visar EDIFACT-meddelanden för användning mellan 
köpare och säljare. (Fritt efter Fredholm, 1995, s.43.)

Utvecklingen av EDIFACT-meddelanden sker i så kallade MD-grupper
(Message Development Groups). När ett meddelande är färdigutvecklat lämnas
det till FN för godkännande. Sverige finns genom cirka 20 personer representerat
i nästan alla MD-grupper.5

Ett EDIFACT-meddelande består av flera segment. Dessa delas in i service-
segment och datasegment. Servicesegmenten innehåller information om vilken
typ av meddelande det är, var meddelandet börjar respektive slutar samt vari-från
meddelandet kommer och vart det skall sändas. I datasegmenten finns den
information som är själva avsikten med överföringen, exempelvis information om
artiklar och om leverantörens namn och adress.5

Varje segment delas in i ett antal dataelement. Ett dataelement är en enhet av
data för vilken det finns en överenskommen innebörd. När ett meddelande
överförs stoppas värden in i de aktuella dataelementen.5

Ett exempel på information som segment och dataelement kan innehålla ges i
figur 3.7.

Offertbegäran
Offert

Orderändring

Leveransavisering
Lagerrapport

Kvalitetsdata
Betalningsavi

Produktutbyte

Pris/artikellista

Köpare Säljare

Meddelandetyp

Datasegment

Dataelement

Beställning       Datum: 96-01-23

Köpare
Pelles Verkstad

 Säljare
 Fabriken



KAPITEL 3, TEORI OM EDI

- 21 -

Figur 3.7: Figuren visar vilka delar av en traditionell pappersbeställning 
som motsvaras av segment och dataelement i ett EDI-meddelande. 
(Fritt efter Fredholm, 1995, s.102.)

Vissa segment och dataelement är obligatoriska, medan andra är frivilliga. De
frivilliga segmenten och dataelementen får användarna själva bestämma om de
vill använda eller inte. Det är alltså tillåtet att välja bort vissa delar av ett
meddelande och ändå följa standarden för meddelandet.5

De flesta meddelanden som finns inom EDIFACT-standarden är alltför om-
fattande för att användas i sin helhet. Av denna anledning skapas subsets av
meddelanden på olika nivåer. Ett subset av ett meddelande innebär att enbart
vissa segment och dataelement av meddelandet väljs ut. Utifrån det fullständiga
EDIFACT-meddelandet skapas på internationell nivå, för olika branscher, olika
subsets av meddelandet. Detta bryts sedan ned till ett subset på nationell nivå,
där meddelandet anpassas till de förutsättningar som finns i det aktuella landet.
De två företag som skall använda meddelandet sätter sig sedan ned tillsammans
och bestämmer vilka delar av det nationella branschsubsetet som de har behov av
att använda i sin tillämpning.5 Detta förfarande beskrivs i figur 3.8.

Fullständigt
EDIFACT-meddelande
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Figur 3.8: Skiss över hur ett EDIFACT-meddelande bryts ned till lämpligt 
subset. (Fritt efter Fredholm, 1995, s.97.)

Som tidigare nämnts pågår för närvarande en anpassning av meddelanden enligt
ODETTE-standarden, så att de skall bli subsets av meddelanden enligt
EDIFACT-standarden.

Eftersom olika företag använder sig av olika subsets, kan exempelvis en
leverantör tvingas använda olika subsets av ett visst meddelande, vid
kommunikationen med olika kunder.5

Några vanliga meddelanden inom ODETTE och EDIFACT

Nedan följer exempel på de mest använda EDI-meddelandena.20 Anledningen till
att vissa ODETTE-meddelanden motsvaras av samma EDIFACT-meddelande är
att EDIFACT-meddelandena har en mer generell utformning och därmed kan
användas i flera olika syften.

ODETTE EDIFACT

ORDERR ORDERS En beställning där köparen auktoriserar säljaren 
att leverera i enlighet med en tidigare lämnad 
offert.

DELINS DELFOREn leveransplan som skickas från köpare till 
leverantör, innehållande produktspecifikationer 

UNH+DATA'AA+
DATA'BBB+DAT
A'CCC+DATA'D
DD+DATA'EEE+
DATA'FFF+DAT
A'GGG+DATA'H
HH+DATA'III+D
ATA'JJJ+DATA'K
KK+DATA'LLL+
DATA'MMM+DA
TA'NNN+DATA'

UNH+DATA'AA
A+DATA'CCC+
DATA'DDD+DA
TA'EEE+DATA'
FFF+DATA'GG
G+DATA'III+D
ATA'JJJ+DATA'
KKK+DATA'M
MM+DATA'NN

UNH+DAT
A'CCC+DA
TA'EEE+DA
TA'FFF+DA
TA'GGG+D
ATA'III+DA
TA'KKK+D

UNH+D
ATA'EE
E+DAT
A'GGG
+DATA'

Europeiskt
branschsubset Nationellt

branschsubset Företags-
subset
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med information om kortsiktiga leveranskrav, 
och/eller prognos på längre sikt.

SYNCRO DELJIT Ett avropsförfarande som i detalj informerar 
leverantören om sekvensstyrda leveranser.

KANBAN DELJIT Ett avropsförfarande för styrning av material- 
och produktionsflöden enligt konceptet Just-In-
Time. 

FORDIS DESADV Informerar köparen om transportenhet och 
innehåll när godset är färdigt att sändas iväg 
från leverantören.

AVIEXP DESADV Informerar köparen om transportenhet och 
innehåll när godset sänds iväg från 
leverantören.

INVOIC INVOIC  Innehåller fakturainformation, det vill säga 
begär betalning för levererade produkter.

3.2.2 Kommunikationsprotokollet

Kommunikationsprotokollet svarar för den logiska förbindelsen mellan två parter.
Detta innebär att kommunikationsprotokollet definierar hur upp-kopplingen
mellan två parter skall ske, hur informationen skall överföras samt hur
verifikation av överföringen skall ske.5 Detta kan även beskrivas som att
kommunikationsprotokollet förpackar meddelandet enligt en viss standard innan
det sänds ut på kommunikationsnätet.32

De vanligaste kommunikationsprotokollen är OFTP och X.400/X.435.5

OFTP

OFTP (ODETTE File Transfer Protocol) är ett kommunikationsprotokoll som är
anpassat för användning tillsammans med kommunikationsnätet X.25 (se kapitel
3.2.3). Fördelen med OFTP är att det inte är så omfattande och därmed är enkelt
att använda. Detta innebär dock även att protokollets funktionalitet begränsas.
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Tack vare att bilindustrin och tullen har satsat på användning av OFTP, har
protokollet fått en bred spridning bland EDI-användarna.13

X.400/X.435

Den första versionen av X.400 kom 1984 och var inriktad på elektronisk post,
det vill säga utbyte av ostrukturerad information mellan personer. Vid denna
tidpunkt började EDI bli allt vanligare. Eftersom X.400 inte riktigt uppfyllde de
krav som EDI ställde, började ett nytt kommunikationsprotokoll att utvecklas.
1988 var detta protokoll, som var skräddarsytt för EDI, färdigt. Namnet på
protokollet blev X.400/X.435.5

En fördel med X.400/X.435 är att det kan hantera både EDI-meddelanden och
elektronisk post. Dessutom är den säkerhet som erhålls vid användande av
protokollet mycket hög (se kapitel 3.2.4). X.400/X.435 är troligen det
kommunikationsprotokoll som kommer att dominera inom EDI-området i
framtiden.5

3.2.3 Kommunikationslösningen

Kommunikationen mellan två parter kan ske på två olika sätt, antingen direkt
mellan parterna eller via en tredje part, ett så kallat VAN-företag. I figur 3.9
redovisas en bild över skillnaden mellan dessa två sätt att kommunicera.

LeverantörDirekt
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Figur 3.9: Skiss över skillnaden mellan direktkommunikation och 
tredjepartskommunikation.

Direktkommunikation

Direktkommunikation innebär att meddelandena sänds direkt från avsändarens
dator till mottagarens dator.19 Detta kommunikationssätt passar bäst när
kommunikationsvolymerna är stora och när parterna har ett nära samarbete.13

Anledningen till att företag väljer att använda direktkommunikation är ofta att en
av parterna är så stor att den kan agera servicebyrå och hjälpa den mindre parten.
En annan anledning är att företagen inte vill blanda in fler parter i
kommunikationen än nödvändigt. I vissa fall kan det dessutom vara så att
datakommunikation mellan parterna redan existerar för andra ändamål.13

Det finns ett antal olika nättjänster för överföring av EDI-meddelanden. Några av
dessa är telefoni, kretskopplade nät och X.25. Ytterligare ett alternativ för
överföring av EDI-meddelanden är Internet.

Telefoni

De flesta mindre företag använder telefonnätet för överföring av EDI-
meddelanden. Telia erbjuder för detta syfte en tjänst som kallas DATEL. Denna
tjänst finns både för uppringd förbindelse och för fast uppkoppling.5

Den uppringda förbindelsen är lämplig när små informationsvolymer skall
överföras eller om kommunikation skall ske med många olika parter. Av denna
anledning är den uppringda förbindelsen vanlig för överföring av EDI-
meddelanden.5

Fast uppkoppling innebär att en hyrd, egen förbindelse i telenätet används. Denna
typ av uppkoppling är därför lämplig när stora informationsvolymer skall
överföras.5

Företaget

VAN-
företag

Leverantör
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Kretskopplade nät

Kretskopplade nät är en typ av kommunikationsnät som är speciellt utvecklade
för datakommunikation och därmed kan erbjuda högre kvalitet och bättre
framkomlighet än telefonnätet. Telias tjänst för kretskopplade nät heter DATEX.5

X.25

X.25 är en standard för ett paketförmedlande datanät. Paketförmedlande inne-bär
att meddelandet stoppas i ett "kuvert" eller ett "paket" som skickas på all-männa
linjer till mottagaren. X.25 gör det möjligt att kommunicera med flera parter
samtidigt, på en och samma förbindelse.5

Telia erbjuder en paketförmedlande nättjänst som heter DATAPAK. Ett sådant
abonnemang innebär att en fast förbindelse upprättas mellan det egna data-
systemet och närmaste DATAPAK-växel. På så sätt är användaren alltid upp-
kopplad mot X.25-nätet och kan skicka eller ta emot information. Fördelen med
kommunikation via X.25 är att ingen tråd behöver dras mellan de
kommunicerande parterna, utan det räcker med att parterna ansluter sig till X.25-
nätet. På så sätt är det även enkelt att ansluta ytterligare handelsparter. En annan
fördel med X.25-nätet är att nätet har internationell spridning. Dessutom är X.25-
nätet uppbyggt på ett sådant sätt att det är enkelt att med hjälp av
kommunikationsprotokoll försäkra sig om att meddelandena överförs korrekt.
Nackdelen med anslutning till X.25-nätet är att det är relativt dyrt.13

Ett annat sätt att använda X.25-nätet, är via X.28-kommunikation. Detta inne-bär
att användaren har en telefonuppkoppling till X.25-nätet. Detta alternativ används
ofta av mindre företag, eftersom kostnaden är relativt låg.13 Nackdelen med
denna typ av förbindelse är att den bara går en väg, det vill säga parten med
X.28-anslutning måste ringa upp nätet för att hämta och skicka meddelanden.5

Internet

Än så länge är det inte speciellt vanligt att Internet används för överföring av
EDI-meddelanden. Detta beror till stor del på de brister i säkerhet som Internet
innebär. Användandet av Internet som kommunikationsmetod kommer dock med
all sannolikhet att öka i framtiden, eftersom det är ett billigt sätt att över-föra
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EDI-meddelanden. Dessutom finns det numera tekniska metoder för att erhålla
tillräcklig säkerhet för de flesta typer av meddelanden.18

Tredjepartskommunikation

Tredjepartskommunikation innebär att EDI-kommunikationen mellan två parter
sköts via en tredje part, ett så kallat VAN-företag (Value Added Network).
Dessa företag är nätföretag som erbjuder mervärdestjänster. VAN-företagen
fungerar som ett mellanled i transporten av EDI-meddelanden mellan avsändare
och mottagare. VAN-företagens kunder har då en brevlåda i nätet där
meddelanden kan hämtas och lämnas.5 Denna typ av kommunikation passar bäst
när antalet kommunicerande parter är stort, men när kommunikations-volymerna
är små.13

Anledningen till att tredjepartskommunikation väljs att använda, kan vara att
ingen av parterna kan, eller vill, hjälpa till med problemlösning av de problem
som uppstår vid EDI-kommunikationen. De olika parterna kan dessutom ha olika
krav på kommunikationslösningarna, vilket innebär att tredjeparts-
kommunikation är lämpligt eftersom detta innebär att de olika parterna kan
kommunicera med VAN-företaget på det sätt som de själva önskar. Även
önskemål om att kunna samköra EDI och elektronisk post i samma system kan
vara en orsak att välja denna typ av kommunikation.13

En fördel med att kommunicera via ett VAN-företag är att parterna inte behöver
vara uppkopplade på nätet samtidigt. Detta kan vara av stor betydelse för ett litet
företag som bara har persondatorer, vilka är upptagna under kontorstid och
därmed inte kan kommunicera via EDI under denna tid på dygnet. Den största
fördelen med att använda ett VAN-företag är dock att parterna inte behöver
använda sig av samma kommunikationsprotokoll. VAN-företagen kan använda i
princip alla kommunikationsprotokoll, vilket innebär att dess kunder endast
behöver använda ett protokoll för EDI-kommunikationen.5

Ett VAN-företag kan dessutom sköta konvertering av meddelanden till
exempelvis EDIFACT-standard, vilket innebär att kunden inte behöver investera
i någon egen EDI-programvara.

Vissa VAN-företag erbjuder även en annan intressant tjänst. Denna tjänst inne-
bär att VAN-företagets kunder skickar alla sina meddelanden i EDIFACT-format
till VAN-företaget. VAN-företaget omvandlar sedan meddelandena till fax, E-
mail eller annat EDI-format eller så vidarebefordrar de EDIFACT-meddelandet.
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Det sätt de väljer att skicka vidare meddelandena på, beror alltså på vilket format
som mottagaren klarar av att emottaga.5

En nackdel med tredjepartskommunikation är att denna typ av kommunikation är
mer kostsam än att kommunikation direkt mellan parterna. Detta gäller
framförallt då det handlar om stora och regelbundna informationsvolymer. En
annan nackdel är att de olika VAN-företagen inte alltid kan kommunicera med
varandra. Om den ena parten använder sig av ett VAN-företag och den andra
parten använder sig av ett annat VAN-företag, är det inte säkert att parterna kan
skicka meddelanden mellan varandra. I de fall där kommunikation trots allt är
möjlig, uppstår många gånger en extra kostnad för kommunikationen. Vid val av
VAN-företag är det därför viktigt att välja ett VAN-företag som så många som
möjligt av de egna affärsparterna också använder. En annan faktor att ta hänsyn
till vid valet av VAN-leverantör, är vilka möjligheter till internationell
kommunikation som finns.18

De största internationella VAN-företagen är IBM och GEIS (General Electric
Information Services). På den svenska marknaden är det av Posten ägda Post-net,
störst.5

3.2.4 Säkerhetsaspekt

För tekniska system finns det i regel tre olika områden där säkerheten måste
beaktas. De områden som avses är systemets mjukvara, systemets hårdvara och
den kommunikation som sker med hjälp av dessa.8 Tyngdpunkten kommer under
detta avsnitt att ligga i att ge en beskrivning av hur säkerheten går att säkerställa
med avseende på kommunikationen mellan två parter.

Säkerheten inom företaget är naturligtvis också viktig att beakta och det är därför
vanligt att företag även ställer krav på sina affärsparters interna säkerhetsrutiner.5

Det är viktigt att göra en ekonomisk bedömning vid granskande av företagets
behov av datasäkerhet. Kostnaderna för säkerhetsåtgärderna måste vägas mot
kostnaderna som risken med bristande säkerhet innebär. Eftersom kostnaden för
att erhålla god säkerhet numera är relativt låg, är det i de flesta fall ekonomiskt
motiverat att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.5 Säkerhetskraven börl dock inte
överdrivas. Bara genom att gå över till EDI-kommunikation erhålls i de flesta fall
en större säkerhet än när samma information tidigare skickades via fax eller
post.18



KAPITEL 3, TEORI OM EDI

- 29 -

Baskrav på säkerhet

Kvittenser, loggning och back-up kan sägas vara tre baskrav på säkerheten i ett
EDI-system.

Kvittenser

Bekräftelse på att all information är emottagen och att den är förståelig, kan ske
genom att kvittenser används. Vilka krav på kvittenser som gäller vid
kommunikationen mellan parterna, bör finnas dokumenterat. Dessutom bör
hantering av felsituationer och hur ansvaret för informationen övergår från en part
till en annan, finnas dokumenterat.3

Loggning

Loggning av inkomna och skickade meddelanden kan inte förebygga problem,
men kan i efterhand hjälpa till att reda ut vad som har hänt. Syftet med
loggningen är att omöjliggöra förnekbarhet, det vill säga mottagaren och
avsändaren skall i efterhand kunna verifiera att ett meddelande har skickats eller
har mottagits. Loggningen skall dessutom tillfredsställa de krav på spårbarhet och
reviderbarhet, som ställs av revisorer.3

De uppgifter som skall loggas avser bland annat datum, tid, avsändare och mot-
tagare. I de flesta fall skall även hela meddelandet lagras. Ett av skälen till detta
är att det finns krav i regelverk på att olika saker måste lagras. Detta är
exempelvis fallet vid sändning av fakturor. Genom att lagra meddelandet, ges
även möjlighet att kunna omsända detta vid behov.5

Back-up

En viktig funktion hos EDI-programvaran är att den kan erbjuda automatisk
back-up, det vill säga att en kopia av alla meddelanden automatiskt sparas.
Denna funktion är viktig på grund av att regelverk ställer krav på spårbarhet av
meddelanden.5

Säkerhetsfunktioner
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EDIFACT har definierat ett antal säkerhetsfunktioner inom EDI. Dessa är
förändringsskydd, äkthetsbevis, skydd mot förnekande av ursprung, skydd mot
förnekande av mottagning, insynsskydd samt sekvensskydd.3 En beskrivning av
dessa ges nedan, tillsammans med anvisningar om vilken metod som kan
användas för att erhålla respektive typ av skydd. En närmare förklaring av hur de
olika metoderna fungerar ges i avsnittet om tekniska metoder nedan.

Förändringsskydd

Förändringsskydd innebär skydd mot förändring av ett meddelande. Ett
meddelande kan nämligen bli utsatt för någon form av oavsiktlig eller avsiktlig
förändring, men fortfarande vara syntaktiskt riktigt.5

Förändringsskydd kan erhållas genom att avsändaren använder sig av en algoritm
för att beräkna ett kontrolltal baserat på innehållet i meddelandet.5 Mottagaren
använder sig sedan av samma algoritm och gör en beräkning baserat på innehållet
i det mottagna meddelandet. En jämförelse mellan de två kontrolltalen görs
sedan.5

Äkthetsbevis

Äkthetsbevis innebär skydd mot att avsändaren av ett meddelande inte är någon
annan än den han uppger sig vara.

Detta skydd kan erhållas genom att avsändaren beräknar en digital signatur (se
avsnittet om tekniska metoder) som baseras på innehållet i meddelandet och
avsändarens hemliga nyckel.

Skydd mot förnekande av ursprung

Skydd mot förnekande av ursprung innebär skydd mot att den som har skickat ett
meddelande i efterhand nekar till att han har skickat det. En digital signatur kan
användas för att knyta avsändaren till meddelandet.5

Skydd mot förnekande av mottagning

Skydd mot förnekande av mottagning innebär skydd mot att den som har mot-
tagit ett meddelande nekar till att han har mottagit det. Detta problem kan lösas
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genom att mottagaren kvitterar meddelandet med en digital signatur vid mot-
tagandet.3

Insynsskydd

Insynsskydd innebär skydd mot att meddelandet läses av obehöriga. För att
uppnå detta skydd kan avsändaren kryptera meddelandet innan det sänds iväg.
Mottagaren, som känner till vilken algoritm som har använts vid krypteringen,
kan sedan dekryptera meddelandet (se avsnittet om tekniska metoder).5

Sekvensskydd

Sekvensskydd innebär skydd mot försening och mot tillägg i ett meddelande. Det
innebär dessutom skydd mot att meddelandet kopieras eller försvinner. Detta
skydd kan erhållas genom att varje meddelande tilldelas ett unikt
sekvensnummer.3

Tekniska metoder

Det finns ingen metod som ger ett generellt skydd mot alla säkerhetsproblem.
Vilka behov av säkerhet som finns måste analyseras i varje enskilt fall och
lämplig säkerhetslösning får sedan väljas utifrån detta behov.

Om kommunikationsprotokollet X.435 används, erhålls automatiskt inom
ramarna för protokollet, alla de skydd (förutom insynsskydd och sekvensskydd)
som tidigare har beskrivits. Om kommunikationsprotokollet OFTP används
erhålls däremot inga av de ovannämnda skydden automatiskt.5

Nedan ges en översiktlig beskrivning av hur digitala signaturer samt hur
kryptering fungerar.

Digital signatur

En digital signatur är ett kontrolltal som är unikt för varje tillfälle. Kontrolltalet är
resultatet av en beräkning baserad på meddelandets innehåll och en hemlig
krypteringsnyckel. För att hantera den hemliga krypteringsnyckeln kan så kallade
"smart cards" användas.4 Ett "smart card" ser ut som ett vanligt kredit-kort, men
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har ett inbyggt minne.5 Genom att det även krävs en personlig kod vid
användande av ett "smart card", blir en viss användare knuten till transaktionen.
Ofta räcker det med att användaren loggar in i systemet med sitt "smart card" och
sin personliga kod, varefter hanteringen sker med automatik.5

Kryptering

Det finns två olika typer av kryptering. Skillnaden mellan dessa är att den ena
typen bygger på en assymetrisk algoritm medan den andra bygger på en
symmetrisk.

Den assymetriska krypteringen innebär att utfärdaren krypterar meddelandet med
sin hemliga nyckel som består av en sifferserie. Mottagaren dekrypterar sedan
meddelandet med en öppen nyckel som består av en annan sifferserie.5 Fördelen
med denna typ av kryptering är att utfärdaren endast behöver använda två
nycklar oavsett hur många parter som han vill kommunicera med, eftersom den
öppna nyckeln kan lämnas till alla företag som kommunikation skall ske med.4

Symmetrisk kryptering innebär att sändare och mottagare använder samma
nyckel för kryptering och dekryptering. Eftersom denna metod innebär att det
krävs en nyckel för varje par av parter som vill kommunicera med varandra, är
denna typ av kryptering inte speciellt lämplig att använda om antalet parter som
företaget vill kommunicera med är stort. Kryptering enligt en symmetrisk
algoritm går dock snabbare än kryptering enligt en assymetrisk algoritm.4

3.3 UPPBYGGNAD AV ETT EDI-PROJEKT

Ett EDI-projekt kan anses vara uppbyggt av fyra faser: att förbereda projektet, att
starta projektet, att genomföra projektet och att avsluta projektet. Slut-resultaten
av dessa faser är en förstudierapport, en projektplan, installation och drift av
EDI-systemet och en efterstudie.3 Figur 3.10 redovisar sambandet mellan de
olika faserna och deras slutresultat.

Förbereda Förstudierapport

Starta Projektplan

Genomföra Installation och drift

Avsluta Efterstudie
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Figur 3.10: Bild över sambandet mellan de olika faserna i ett EDI-projektet 
och deras slutresultat. (EDI Affärskommunikation genom 
elektronisk datautväxling, 1992, s.146.)

Samtliga dessa faser i EDI-projektet beskrivs ytterligare nedan. Den första fasen
i EDI-projektet, förberedelsefasen, beskrivs mer utförligt än de övriga på grund
av att det är i denna fas som detta examensarbete främst kan placeras in.

3.3.1 Förberedelse

Förberedelsefasen bör inledas med insamling av fakta rörande EDI-projektet.
Denna faktainsamling behöver inte vara omfattande, utan är endast avsedd att ge
en insyn i EDI-området och att ge information om hur EDI-projektet skall läggas
upp.3 Under faktainsamlingen skall information insamlas angående till exempel
vad EDI är, vilka de tekniska problemen inom EDI är, potentiella för-delar med
EDI, kostnader som uppstår vid ett införande av EDI samt vilken grad av EDI-
införande som andra företag i branschen har uppnått idag.11 Fakta-insamlingen
kan även användas till att upprätta en behovsanalys för att ta reda på vilka krav
på EDI-systemet som företaget har.18 Vid faktainsamlingen kan det vara lämpligt
att kontakt tas med handelsprocedurrådet SWEPRO, som kan ge information om
EDI-införandet och om vilka företag som har infört EDI.3

Under förberedelsefasen genomförs alltså en slags förstudie. Förstudien skall
vara vid, men behöver inte gå in på djupet. Den anses lämpligen omfatta ungefär
några månaders arbetsinsats av en person.3 Förstudien bör genomföras av en
person som har god verksamhetskännedom och alltså är väl insatt i den
verksamhet inom vilken EDI skall införas. Det är alltså inte nödvändigt att
personen innehar teknisk kunskap inom EDI-området.3

Slutresultatet från förberedelsefasen är en förstudierapport. Exempel på inne-håll
i denna kan vara:
• Redogörelse för verksamhetens mål och EDI-projektets syfte relativt dessa 

mål18

• Redovisning av en kravspecifikation för ett EDI-system5

• Nulägesbeskrivning med inriktning på informationsflödet och redogörelse för 
problem i dagens processer6
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• Redovisning av lösningsalternativ samt redogörelse för effekterna av dessa
lösningar

• Redovisning av tids- och resursplaner.3

Om det i förstudien kommer fram sådan information som tyder på att EDI bör
införas hos företaget, finns det ytterligare områden som bör behandlas i för-
studien.18 De områden som i detta fall avses, är till exempel vilka affärs-partners
som företaget skall välja att ingå i ett EDI-samarbete med, en grov bild över
lämplig teknisk lösning inom EDI, vilka legala aspekter som måste iakt-tagas
samt vilka besparingar och kostnader som är att förvänta.4

I förstudien bör ett förslag till beslut ges. Dessutom bör förslag till fortsatt arbete
redovisas.3

Under förberedelsefasen bör fokus ligga på verksamheten och förstudien bör vara
probleminriktad. Under arbetets gång kan det nämligen visa sig att vissa problem
inte kan lösas med hjälp av EDI, eller att de löses lika bra på något
enklare/billigare sätt än ett införande av EDI.3

För att öka fokuseringen på verksamheten bör de processer som idag finns hos
företaget uppmärksammas. Det gäller att fokusera på att det är processerna som
skall förbättras, oavsett om förbättringarna sker på grund av att EDI införs eller
på grund av någon annan orsak.3

Processförbättringar

Att använda en processyn på verksamheten innebär att en helhetsbild av de
arbetsflöden som finns inom organisationen granskas och att en fokusering görs
på det tvärfunktionella flödet istället för på funktioner.16 Detta innebär till
exempel att fokusering görs på inköpsprocess och fakturahanteringsprocess,
istället för på inköp, spedition och lager.18

Det är viktigt att företaget i ett inledande skede av EDI-införandet, ser till att
definiera och förbättra sina processer.6 En processförbättring kan antingen göras
genom stegvisa förbättringar i den befintliga processen eller genom användande
av Business Process Reengineering (BPR), vilket medför att den befintliga
processen frånses vid utformning av den nya processen.18 I många fall upptäcker
företaget under processförbättringsarbetet att vissa arbetsuppgifter helt kan tas
bort, medan andra kan förändras och förenklas.18

Nedan redogörs till att börja med för processförbättringar med utgångspunkt från
den befintliga processen. Därefter redogörs för processförbättringar vid
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användande av BPR. Till sist ges en översikt över vilken processförbättrings-
metod som är lämplig att använda vid olika tillfällen.

Förbättring av befintlig process

Vid förbättring av en befintlig process, måste först processen kartläggas. Genom
att beskriva processen i form av en processkarta ges en god möjlighet till
förståelse för hur processen fungerar.16

Det som speciellt skall fokuseras på vid kartläggningen av processen, är
informationsflödets ursprung (från vem informationen skickas och hur den
skickas), mottagare av informationen (hur många mottagare av information finns
det och vilka är dessa), frekvens av utskickande och mottagande av information
samt syftet med informationsflödet. Vid ett EDI-projekt, då mål-sättningen är att
hitta lämpliga områden för EDI-kommunikation, bör speciellt volymen av
informationsöverföringen och värdet av informationsöverföringen beaktas.7

Vid processkartläggning finns det ett antal olika kartläggningstekniker att
använda. En av dessa är flödesdiagrammet, som redovisas nedan i figur 3.11.

Figur 3.11: Princip för ett flödesdiagram. (Fritt efter Egnell, 1995, s.72.)

I regel anses inte det största problemet vara att välja en lämplig kartläggnings-
teknik, utan att avgöra på vilken detaljnivå processkartan skall upprättas. Detta
problem löses genom att hänsyn tas till vad processkartan skall användas till.

Efter kartläggningen av processen, analyseras denna för att ta reda på vilka
problem som finns i processen. Därefter studeras hur problemen kan lösas, för att
på så sätt förbättra den befintliga processen.16

Nedan redogörs för vilka utgångspunkter som i licentiatuppsatsen "Process-
ledning" av Per-Olof Egnell16, anges vara lämpliga vid förbättringsarbetet:
• Minimera icke-värdeskapande aktiviteter

Start

Nej

Ja

Beslut

Aktivitet

Aktivitet

Dokument
skickas
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• Ta bort repeterade aktiviteter
• Förenkla processer
• Minimera processens ledtid
• Standardisera arbetsmoment och aktiviteter
• Automatisera processen
• Standardisera informationen.

Med "Minimera icke-värdeskapande aktiviteter", avses att fokus skall ligga på de
värdeskapande aktiviteterna, det vill säga de aktiviteter som behövs för att tillse
att processen uppfyller de krav som ställs på denna. Icke-värdeskapande
aktiviteter, såsom godkännanden, kontroller, transporter och lagerhållning, skall
minimeras eller tas bort helt och hållet.

Med "Ta bort repeterade aktiviteter", avses att processen skall studeras för att
undersöka om liknande aktiviteter utförs på flera ställen i processen. Dessa
aktiviteter bör om möjligt reduceras.

Med "Förenkla processen", avses att en översikt av processen bör göras för att
undersöka om processen har blivit onödigt komplex med tidens gång på grund av
att mindre anpassningar av processen hela tiden har gjorts.
Med "Minimera processens ledtid", avses att förbättringsarbetet skall fokuseras
på de aktiviteter i processen som har långa ledtider. Genom att reducera dessa,
kan processens totala ledtid minskas. En minskning av processens ledtid kan till
exempel uppnås genom att vissa aktiviteter utförs parallellt.

Med "Standardisera arbetsmoment och aktiviteter", avses att till exempel
arbetsrutiner bör skrivas, för att medarbetarna i processen skall utföra arbets-
momenten på samma (det effektivaste) sättet.
Med "Automatisera processen", avses att många aktiviteter och processer kan
förbättras genom ett användande av datorer och informationsteknologi. I regel
innebär detta att arbetsmomenten går snabbare att utföra.

Med "Standardisera informationen", avses att problem ofta uppstår på grund av
att medarbetarna inte kan tillgodogöra sig informationen på rätt sätt eftersom den
misstolkas eller felläses. Genom användande av standardiserade dokument samt
ett lättbegripligt språkbruk, undanröjes risken att informationen miss-förstås.

Business Process Reengineering
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Med tanke på den snabba utvecklingen främst inom informationsteknogin,
förekommer det att företagens affärsprocesser inte hinner anpassas till ut-
vecklingen.1 Istället för att då göra smärre anpassningar av dagens processer, för
att motverka de främsta problemen, kan det vara lämpligt att genomföra en
drastisk processförändring som radikalt omstöper processerna.26

Det begrepp som i detta fall oftast avses är Business Process Reengineering
(BPR), som på svenska skulle kunna översättas till processinnovation.1 Vid
användande av BPR, skall en helt ny process utformas, utan att hänsyn tas till
den nuvarande processens struktur.1 Det enda kravet som ställs vid BPR, är att
den nya processen skall ligga i linje med organisationens affärsidé.16

BPR brukar även benämnas "white sheet approach", vilket avser att allt befintligt
rivs ned, såväl verksamhetsrutiner som datorsystem. Rutinerna byggs sedan upp
på nytt på ett optimalt sätt och därefter införskaffas ett IT-system som kan stödja
de nya rutinerna.18

Vid användande av BPR vid processförbättringsarbete, finns det ett antal olika
BPR-metoder att använda. I detta kapitel redovisas en fyrstegsmetod som
rekommenderas av managementkonsulten Björn Erik Willoch som arbetar på
Ernst & Young. Metoden ifråga är väl beprövad i såväl USA som Europa.26

Metoden är uppbyggd av de fyra stegen:
• Mobilisering
• Diagnos
• Redesign
• Implementering.

Mobiliseringssteget avser kraftsamlingen som är till för att engagera hela
organisationen i EDI-projektet. Såväl VD som verkstadsarbetare skall känna sig
involverade i projektet.

Diagnossteget avser en kartläggning av företagets processer idag och en
identifiering av processernas värdeskapande parametrar. I detta steg upptäcks
vanligtvis att vissa arbetsmoment kan elimineras. Detta steg avslutas med att mål
sätts upp för det kommande redesignsteget.

I redesignsteget skall nya processer som leder fram till målen tas fram. Alla
tidigare processer och arbetssätt ifrågasätts och nya idéer uppmuntras. I detta
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steg bör den personal som arbetar i de olika processerna deltaga, eftersom de i
regel har goda förslag på hur arbetssättet kan förbättras.

Innan implementeringssteget, bör processerna testas konkret i begränsad om-
fattning. I implementeringssteget kan det nämligen handla om avsevärda för-
ändringar inom organisations- och ledningsstruktur, lednings- och styrsystem
samt arbetsinnehåll. Därför måste företaget vara säkra på att processerna
fungerar, innan implementeringssteget tar vid.

Val av processförbättringsmetod

Att utforma en ny process med hjälp av BPR, innebär en större förbättrings-
potential än om organisationen väljer att förbättra den befintliga processen.16

Problemet vid användande av BPR, är dock att risken för misslyckande vid
processförbättringsarbetet anses vara relativt stor. I en undersökning utförd av en
konsultfirma, visas att i snitt 70-80% av alla sådana projekt misslyckas.1 Det
anses till exempel vara svårt att få personalens, särskilt chefernas, förståelse för
att BPR kräver mycket tid på grund av allt nödvändigt projektarbete både internt
och tillsammans med externa parter.18 Vidare anses det vara stor risk för att BPR
tar längre tid än vad som var avsett och därmed även innebär en stor kostnad.18

Det är därför viktigt att noggrannt väga fördelarna med BPR mot risken för ett
misslyckande, innan BPR används för att förbättra en befintlig process.

Vid automatisering av befintliga flöden, utan att genomföra några process-
förändringar överhuvudtaget, kan effektivitetsvinster erhållas. Dessa
effektivitetsvinster är dock betydligt mindre omfattande än vinsterna med ett
lyckat BPR-projekt.18 Det är även sannolikt att en felaktig process inte heller blir
mer korrekt. Det är snarare så att fler misstag hinner begås på en kortare tid.26

3.3.2 Start

Under startfasen i EDI-projektet, är utgångspunkten de direktiv för fortsatt arbete
som har uppkommit under förberedelsefasen.3

I ett tidigt skede av startfasen utses en projektledare, som har ansvar för att en
projektgrupp sätts samman. Projektledaren behöver inte nödvändigtvis vara
expert på EDI-området, utan det viktigaste är att han är bra på att genomföra
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projekt. Projektledaren måste alltså kunna få saker att hända och måste kunna
hålla den tidsplan och den budget som har fastställts.18

Projektgruppens sammansättning kan variera i olika faser av EDI-projektet,
beroende på vilken kunskap som eftersöks. Det anses dock vara lämpligt att
någon representant från ledningen ingår i projektgruppen, eftersom dessa
vanligtvis har ett vidare företagsperspektiv.7 I vissa fall finns dock inte den
nödvändiga kunskapen inom företaget. Då måste antingen den befintliga
personalen utbildas eller extern konsulthjälp inhyras.3 Projektledaren bör dock
helst arbeta inom verksamheten och bara i undantagsfall bytas ut mot en inhyrd
expert på projektarbete.5

När projektgruppen har satts samman, är det projektledarens uppgift att tillse att
en projekplan upprättas. På grund av EDI-projektens mycket varierande natur,
anses det dock vara svårt att ge någon standardmall för hur en sådan projekt-plan
skall se ut.3 Trots dessa svårigheter uppräknas nedan några moment som bör
redovisas som milstolpar i projektplanen:
- utformningen på de meddelanden som skall skickas mellan parterna är klar
- det interna datasystemet är integrerat med EDI-systemet
- avtal om EDI-samarbetet är dokumenterat och påskrivet av samtliga 

inblandade parter
- felhanteringsrutiner är testade och dokumenterade3

- pilotprojekt är genomfört.19

3.3.3 Genomförande

När projektplanen har upprättats, kan genomförandefasen påbörjas.

Under denna fas, kommer EDI-projektet att konkretiseras ytterligare. Under
genomförandefasen skall nämligen både meddelandestandard,
kommunikationslösning samt programvaruleverantör väljas. Vidare skall såväl
säkerhetsaspekter som legala aspekter undersökas.18

Under denna fas skall även EDI-systemet installeras och testas. Till att börja med
kan varje del i EDI-systemet testas för sig, i en testmiljö som är skild från
produktionsmiljön. När EDI-systemet därefter skall testas i en större skala,
mellan samarbetsparterna, kan i förväg iordningställda testmeddelanden med
tillhörande "facit" användas.3
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Det är även viktigt under denna fas att tillse att utbildning ges till såväl de
personer som skall arbeta med datasupport och avhjälpande av problem i EDI-
systemet som till de personer som skall använda EDI-systemet i sitt dagliga
arbete.3 Ytterligare aspekter på utbildningsfrågor inom EDI-området, redovisas
senare i detta examensarbete, i kapitel 3.5.4.

3.3.4 Avslutande

För att tillse att kunskap om EDI sprids till andra än de som har arbetat med EDI-
projektet, krävs att noggrann dokumentation görs under EDI-projektets gång. Vid
EDI-projektets avslutande, bör allt som bör vetas om företagets EDI-tillämpning
finnas dokumenterat.18 Det är av stor vikt att det till exempel finns dokumentation
för hur olika EDI-meddelanden skall användas, dokumentation över felhantering,
driftsdokumentation, användardokumentation och dokumentation över vilka avtal
som skall gälla inom EDI-området.3

Under slutskedet av testerna av EDI-tillämpningen, anses det vara lämpligt att
låta den ordinarie driftspersonalen medverka. På så sätt antas drifts-
överlämningen (då tillämpningen flyttas från testmiljön till produktionsmiljön),
underlättas.3

Avslutningsvis kan nämnas, att en efterstudie som avser en uppföljning av EDI-
tillämpningen bör göras inom ett år efter EDI-införandet. Detta för att under-söka
om allt fungerar som det var tänkt och för att jämföra utfallet av EDI-införandet
med det utfall som förväntades vid förstudien.3

3.4 POSITIVA EFFEKTER AV ETT INFÖRANDE AV EDI

Från olika håll nämns ett stort antal orsaker till varför EDI skall införas. Det
talas till exempel om bättre kundservice, mindre lager, reducerade transaktions-
kostnader och bättre planering.7 Fördelarna handlar alltså inte endast om de
direkta kostnadsmässiga vinster som kan uppnås med hjälp av EDI, utan även om
de förenklingar i arbetsrutiner och den ökade flexibilitet som kan uppnås i hela
organisationen. De flesta avdelningar och funktioner kommer, på ett eller annat
sätt, att beröras av EDI.

Det är viktigt att poängtera att databehandling och datakommunikation sällan är
speciellt lönsamma verksamheter om de betraktas som isolerade företeelser.
Vinsterna uppstår istället indirekt, som en konsekvens av hur informations-
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systemen används. Det krävs med andra ord att affärsverksamheten,
produktionen och administrationen anpassas till det faktum att det finns tillgång
till mer aktuell, omfattande och korrekt information än tidigare.3

De positiva effekter av ett införande av EDI som presenteras i detta kapitel beror
alltså inte enbart på att EDI införs, utan är i stor utsträckning även en följd av att
processförbättringar genomförs i verksamheten.

I detta kapitel ligger tyngdpunkten på positiva effekter som erhålles i inköps- och
fakturahanteringsprocessen, eftersom examensarbetet är inriktat mot dessa
processer hos Sandvik Coromant. Även positiva effekter som inte direkt härör till
dessa två processer nämns, för att ge en helhetsbild över vad ett införande av
EDI innebär.

Mindre administrativt arbete

Det administrativa arbete som är förknippat med att skapa, skicka iväg och ta
emot ett elektroniskt dokument är betydligt mindre än det arbete som är för-
knippat med ett traditionellt pappersdokument. Detta beror på att de flesta upp-
gifterna redan finns i datasystemet och inte behöver knappas in på nytt varje gång
de skall användas.5 Från olika håll nämns att 70% av den information som
skickas från ett företag, återanvänds i mottagararens interna datasystem. Om
denna information inte behöver skrivas in manuellt, besparas alltså mycket
arbete5 och dessutom elimineras den tid det tar att posta eller faxa ett pappers-
dokument. Tidsbesparingen i administrativt arbete är speciellt tydlig i arbetet
med fakturaregistrering.5 Kostnaden för att ta emot och administrera ett
dokument som exempelvis en faktura, kan åtminstone halveras om EDI
används.18

Arbetet med att skicka ut pris- och artikelinformation, exempelvis till säljbolag
och kunder, är ofta omfattande för stora företag. Om EDI används, kan denna
information direkt uppdateras automatiskt vid en förändring.5

Rutinbetonade arbetsuppgifter, som till exempel inmatning av data i ett data-
system, automatiseras och personal kan istället arbeta med mera kvalificerade
arbetsuppgifter.6

Minskade kommunikationskostnader
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En övergång till elektroniska dokument innebär att kostnaderna för papper och
kuvert minskar. Dessutom är kostnaden för att skicka ett dokument elektroniskt,
det vill säga kostnaden för att använda sig av en nättjänst för EDI-
kommunikation, lägre än kostnaden för att skicka ett dokument per post eller per
fax.29

Färre fel

Fel kan uppstå vid skapande, sändande eller mottagande av ett dokument. De
flesta fel som uppstår är orsakade av mänsklig felhandling. Risken för att fel skall
uppstå minskar vid användning av EDI, eftersom den mänskliga in-blandningen i
kommunikationen reduceras.29

De dolda kostnader som orsakas av att fel måste rättas till är ofta stora. Det kan
till exempel handla om felleveranser eller fakturor som inte stämmer överens med
leveransen.29 Många användare anser att den minskade felfrekvensen är den
största fördelen med EDI, eftersom den innebär både reducerade kostnader och
nöjdare kunder.5

Kompletta uppgifter

Avsändaren av ett elektroniskt dokument kan, av datasystemet, tvingas att skriva
in alla uppgifter som är nödvändiga för mottagaren av dokumentet. Data-systemet
kan dessutom kontrollera att rätt uppgifter skrivs in, till exempel att det
artikelnummer som anges existerar.29

Färre felskrivningar

Felskrivningar vid inmatning av uppgifter är en vanlig källa till fel. Enligt
uppskattningar som gjorts, skriver även mycket vana personer fel cirka två
procent av tiden.27 Denna felkälla minskar betydligt vid användning av EDI,
eftersom uppgifter bara matas in en enda gång i systemet och därefter åter-
används.29

Färre misstolkningar av uppgifter
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Även risken för att uppgifter skall misstolkas, minskar i och med att det på ett
elektroniskt dokument är standardiserat var olika uppgifter skall anges.29

Utväxling av tekniska data som exempelvis CAD-ritningar och specifikationer på
elektronisk väg, innebär att risken för missförstånd och dyrbara felaktigheter
undanröjs.6

Färre fel uppstår vid sändning av information

Risken för att något fel skall uppstå när ett elektroniskt meddelande sänds är
också mindre än risken för att något fel skall uppstå när ett dokument sänds per
post eller fax.29

Kommunikation via EDI har fördelen att avsändaren automatiskt får kvittens på
att meddelandet nått mottagaren, till skillnad från kommunikation via post eller
fax då en manuell bekräftelse är nödvändig för att säkerställa att meddelandet
nått fram.27

Effektivare informationsöverföring

Användande av EDI innebär att hela processen från det att en order läggs till det
att leverans sker, kan förkortas. Detta möjliggör en ökning av produktiviteten i
produktionen och distributionen samt bättre kundservice.29

Kortare ledtid för överföring av information

Elektronisk överföring av information sker på en bråkdel av den tid som det tar
att överföra information per post eller per fax. För att ett införande av EDI skall
ge maximal effekt är det viktigt att den information som tas emot via EDI går
direkt in i det interna datasystemet hos mottagaren. På detta sätt minskar led-
tiden för överföring av information ytterligare, i och med att informationen direkt
kan bearbetas i till exempel ordersystemet eller produktionssystemet.5

Den snabbare överföringen av informationen innebär att sändaren kan skicka
informationen vid en senare tidpunkt, vilket i sin tur innebär att mottagaren får
mer aktuell information.29
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Mer frekventa överföringar av information

Eftersom ett införande av EDI innebär att det blir enklare och att det krävs
mindre manuellt arbete för att överföra information (det kan till och med ske helt
automatiskt), finns möjlighet att uppdatera och skicka information kontinuerligt
eller så ofta som det anses vara lämpligt. Detta innebär att mot-parten, till
exempel en leverantör, kan planera sin verksamhet bättre.5 Dess-utom blir de
prognoser över framtida behov som skickas till leverantören bättre, eftersom
prognoserna inte behöver sträcka sig så långt fram i tiden.15

Möjlighet till mer utförlig information

Det är vanligt att den ena parten har information i sitt datasystem som är värde-
full för motparten, men som det inte finns plats för på ett pappersdokument. I ett
EDI-meddelande finns det i princip plats för hur mycket information som helst.
Kostnaden för att skicka extra information är dessutom försumbar.5

Effektivare lagerhållning

Många användare uppger möjligheter till kapitalrationalisering i lager-hållningen
som ett huvudargument för EDI.5

Lägre ordersärkostnad samt kortare ledtider

Lagernivåerna är ofta höga, som ett resultat av att företag vill erbjuda en hög
servicenivå till sina kunder samtidigt som de vill hålla nere kostnaderna för att
fylla på lagret. Med hjälp av EDI kan kostnaderna för att fylla på lagret, det vill
säga ordersärkostnaden, reduceras. Dessutom förkortas ledtiden för att fylla på
lagret. Sammantaget innebär detta att beställningar till lagret kan göras oftare och
i mindre volymer, vilket i sin tur innebär att lagernivåerna kan minskas.29

Minskad osäkerhet kring ledtiden

Även osäkerheten rörande hur lång den verkliga ledtiden kommer att bli, minskar
vid ett införande av EDI. Detta beror på att kommunikationen kan ske både
snabbare och säkrare när den sker elektroniskt. Kombinerat med gods-flaggor
erbjuder EDI möjligheten att följa godsets väg genom distributions-kedjan och
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därigenom ytterligare reducera osäkerheten kring när leveransen kommer att ske.
En noggrann uppföljning av var godset befinner sig gör det möjligt att räkna gods
som är under transport som en del av lagret.29

Förändringar i lagerhållningspolicyn

EDI, med dess möjligheter till frekventa överföringar av information, innebär
möjligheter till förändringar i lagerhållningspolicyn. Ett tätt informationsutbyte är
till exempel en förutsättning för att styra en verksamhet enligt konceptet Just-In-
Time, där produkter produceras och levereras exakt mot behov och där
lagernivåerna i princip är obefintliga.29

Kostnader orsakade av lagerhållning minskar

Förutom att mindre kapital binds i produkter i lager, minskar också behovet av
lagerytor, försäkringar och lagerpersonal. Dessutom minskar risken för
inkurans.11

Förbättrade processer

Vid en implementering av EDI tvingas företaget se över sitt interna datasystem,
eftersom någon form av anpassning oftast är nödvändig för att kunna ta emot
meddelanden direkt in i datasystemet.29

Eliminering av icke-värdeskapande processer

Genomgången av det interna datasystemet visar ofta att vissa administrativa
processer är ineffektiva eller rent av felaktiga. Genom att använda EDI kan nya
informationsflöden skapas och föråldrade flöden tas bort.29

Bättre koordinering av processer

Som en följd av att informationen är mer aktuell och flyter snabbare genom
verksamheten kan bland annat lagernivåerna i hela produktions- och
distributionskedjan minskas.29
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Effektivare och snabbare fakturahantering och betalning

En elektronisk faktura når kunden ett par dagar snabbare än en traditionell
faktura. Detta innebär att leverantören kan få betalt tidigare, med räntevinster
som följd. Erfarenheten säger dock att det är hos kunden som de stora
besparingarna med elektroniska fakturor är möjliga. Även om betalning måste
ske tidigare, uppväger det minskade administrativa arbetet detta med god
marginal. En annan möjlighet är att inte skicka några fakturor överhuvudtaget,
utan att istället betala med utgångspunkt från den leverans som erhållits.5

Information som tidigare skapats i EDI-systemet, i till exempel leverans-
aviseringsmeddelandet, kan återanvändas vid faktureringen. Detta medför för-
utom en snabbare hantering, även bättre kontroll, säkrare registrering och enklare
redovisning.14

Den information som skapas vid orderläggande och leverans kan återanvändas i
de ekonomiska systemen. Om en order konteras redan när den läggs, kan den till
exempel utgöra underlag för automatisk bokföring och betalning. Ett annat
alternativ är användning av godsmärkning i form av streckkod. Den kan då läsas
av vid leverans och automatiskt jämföras mot ordern. Om dessa överens-stämmer
kan de ekonomiska systemen uppdateras automatiskt.22

Användandet av EDI-meddelanden vid betalning skiljer sig från dagens
elektroniska betalningssystem genom att informationen kan överföras oftare.
Information om kontoställning kan överföras automatiskt till kundens data-
system, vilket bland annat innebär att betalningspåminnelser kan utfärdas
automatiskt. Liknande tjänster har funnits i ett antal år, men användandet av EDI-
meddelanden möjliggör dessutom en samordning med företagets övriga
affärskommunikation.5

Om betalningsrutinerna automatiskt kopplas via EDI till bank- eller postgiro kan
betalning ske exakt på förfallodagen och överföring mellan olika konton kan ske
utan dröjsmål.14 Det sistnämnda innebär att ”floaten”, det vill säga de
ränteförluster som företagen gör på grund av att det tar tid för pengarna att
passera betalningssystemet, minskar. Detta är speciellt viktigt vid inter-nationella
betalningar.5

En elektronisk faktura eller betalorder innehåller dessutom färre felaktigheter
som fördröjer betalningen.6
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Bättre kundservice

Alla de fördelar som tidigare nämnts kommer kunden tillgodo i form av ökad
kundservice.

Den ökade kundservicen leder både till större order från befintliga kunder och till
att nya kunder tillkommer. Snabba orderbekräftelser, få brister i lager och korrekt
fakturering ökar självfallet kundernas lojalitet.29

Ökad leveranssäkerhet

Möjligheten till snabbare informationsöverföring och mer aktuell information, gör
att antalet förseningar som drabbar kunden minskar.29

Ökad flexibilitet

Den ökade hastigheten i informationsöverföringen som erhålls med EDI,
möjliggör en ökad flexibilitet i produktionen. Denna flexibilitetsökning medför i
sin tur en ökning av kundservicen.ref12

Nya tjänster

Ett införande av EDI innebär även att kunden kan erbjudas nya tjänster. Till
exempel kan kunden få veta exakt var i transportkedjan godset befinner sig för
tillfället. Utan EDI skulle detta innebära att telefonsamtal måste ringas och att
högar med dokument måste genomsökas.29

Konkurrensfördelar

Förutom den ökade kundservicen innebär EDI ytterligare fördelar gentemot
konkurrenter som ej infört EDI.

Det är dock viktigt att komma ihåg att EDI i sig inte är någon konkurrens-fördel,
tekniken finns tillgänglig för alla. Det handlar istället om att utnyttja tekniken på
ett bättre sätt än sina konkurrenter.5
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Reducerade kostnader

EDI innebär en möjlighet att reducera kostnader i verksamheten, samtidigt
som möjlighet ges att differentiera sig från konkurrenterna genom att öka
intensiteten i informationsutbytet med kunder och leverantörer.29

Nära samarbete med affärspartner

EDI-kommunikation innebär ett nära samarbete mellan parterna. Detta under-
lättar förståelsen för varandras verksamheter och möjliggör ett effektivare sam-
arbete.17

Som leverantör innebär en EDI-anslutning mot en kund en konkurrensfördel
gentemot andra leverantörer. Detta beror på att det än så länge krävs en hel del
investeringar i tid och pengar när EDI-kommunikation skall införas mot en
leverantör.5

Eftersom EDI bygger på standardiserade lösningar borde det dock egentligen
vara tvärtom, det vill säga EDI borde vara ett hjälpmedel för att lättare byta
mellan olika leverantörer. Detta kommer troligen att bli fallet i framtiden, när
användandet av EDI utvecklats ytterligare.29

Möjlighet till nya kunder och marknader

Ett införande av EDI kan öppna vägen för nya affärsförbindelser, där
kommunikation via EDI är ett krav.17

Övriga positiva effekter

Ett införande av EDI innebär möjlighet till ytterligare positiva effekter, som till
viss del beror på hur EDI används.

Enklare och snabbare godsmottagning
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Om EDI kombineras med godsmärkning i form av streckkoder erhålls full
kontroll över godsflödet. Automatisk avläsning av godsmärket på levererat gods
med hjälp av en scanner innebär att lageradministrationen underlättas avsevärt.5

Möjligheter till utförlig statistik

Ett EDI-system kan innebära tillgång till utförlig statistik över gjorda inköp.
Statistiken kan till exempel redovisas per konto eller per leverantör och det finns
bland annat möjlighet att se hur stor del av inköpen som gjorts enligt gällande
avtal.ref12

Kommunikationen är ej beroende av viss persons närvaro

Kommunikation via EDI är inte beroende av att en viss person är närvarande för
att sända eller ta emot informationen. Detta innebär stora tidsbesparingar jämfört
med traditionella kommunikationsmetoder.29

Det faktum att information kan överföras automatiskt innebär också att
kommunikationen i mindre utsträckning behöver ske under kontorstid. Detta
underlättar inte minst den internationella kommunikationen med affärsparter i
andra tidszoner.29

Argument i prisförhandling

Att etablera ett EDI-samarbete med en leverantör, kan vara ett sätt att förhandla
fram lägre priser på produkterna. Om EDI-införandet innebär en sänkning av
kostnaderna för leverantören, kan det komma kunden tillgodo i form av lägre
priser.ref12

Säkerheten att leverantören skall få betalt på rätt dag ökar om kunden har
automatiserat betalningsprocessen och använder sig av EDI-meddelanden för
betalning. Detta kan vara ett argument för bättre villkor i en prisförhandling.23

Separation av informations- och godsflödet
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EDI möjliggör en separation av informationsflödet från själva godsflödet.
Transporten av godset kan ske genom ett relativt komplicerat nätverk av
transportörer. Trots detta kan informationen skickas direkt till den person som
informationen berör. Detta underlättar för parter som befinner sig längre fram i
transportkedjan, att planera sin verksamhet.29

Sammanfattning av positiva effekter

Fördelarna med att införa EDI kan delas in i direkta, indirekta och strategiska
fördelar. Exempel på direkta fördelar är lägre kostnader, ökad säkerhet och
kortare ledtider för överföring av information. Dessa fördelar erhålls automatiskt
vid ett införande av EDI. De indirekta fördelarna, som exempelvis möjligheten att
reducera lagernivåer, kräver dock ofta även förändringar i sättet att bedriva
verksamheten. Trots att de direkta och indirekta fördelarna är betydelsefulla är de
strategiska fördelar, bland annat en ökning av företagets konkurrenskraft, som
kan uppnås i samband med att processförbättringar genomförs av ännu större
intresse.18 En förutsättning för att de strategiska för-delarna skall uppnås är att
EDI integreras med det interna datasystemet.29

Ett varningens finger bör dock höjas för ett införande av EDI enbart för att
erhålla konkurrensfördelar på kort sikt. Dessa fördelar minskar nämligen i takt
med att allt fler aktörer på marknaden inför EDI.29 Figur 3.12 visar de tre olika
typer av effekter som ett införande av EDI kan medföra och i vilken tidsordning
som de erhålls.

Figur 3.12: Figuren visar de olika effekter som ett införande av EDI medför. 
(Fritt efter material från Frontec AB)
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En undersökning som har gjorts på fem relativt små företag som har infört EDI,
visar att den fördel som upplevs som mest påtaglig är att felfrekvensen minskar.
Om något fel trots allt skulle uppstå, upptäcks det snabbare och det är lätt att
avgöra vem som har ansvaret för att det har blivit fel. Den fördel som upplevs ha
näst störst betydelse är att tid frigörs, vilket innebär att personalen kan ägna sig
åt mer meningsfulla arbetsuppgifter. Därefter följer möjligheter till nya
arbetsrutiner och bättre möjligheter till kontroll och uppföljning av verksam-
heten. Även bättre affärsrelationer och ökad kundservice upplevs som väsentliga
konsekvenser av EDI. På en fallande skala anges sedan kortare ledtider, lägre
administrativa kostnader, bättre konkurrensfördelar, möjligheter till nya
marknader, lägre kostnader för produktion/distribution samt lägre kapital-
bindning i lager.18

En annan studie bygger på intervjuer med ett 100-tal europeiska företag som stod
inför att införa EDI. Företagen ombads rangordna sex möjliga positiva effekter av
EDI efter vilken betydelse de olika effekterna ansågs ha. Resultatet blev enligt
följande:
1. Minskad pappersanvändning
2. Bättre lagerstyrning
3. Kostnadsreduktion
4. Bättre konkurrensförmåga
5. Ökad kundservice
6. Effektivare informationsflöde 5

De konkreta fördelarna, som är lättare att kalkylera, ansågs alltså vara viktigare
än de mer abstrakta fördelarna. När samma företag ett år senare ombads göra
samma rangordning utifrån det faktiska utfallet av EDI-införandet, blev resultatet
det omvända! Effektivare informationsflöde ansågs vara den viktigaste effekten
av EDI-införandet, medan den minskade pappers-användningen hade mindre
betydelse.5

3.5 PROBLEM ATT LÖSA INOM EDI

Det finns ett antal olika saker som bör beaktas vid ett införande av EDI. Under
detta kapitel kommer till att börja med redogöras för processutformning vid
användande av EDI. Därefter redovisas hur såväl de positiva som de negativa
effekterna av ett införande av EDI kan värderas. Sedan ges en beskrivning av hur
lämpliga leverantörer till ett EDI-samarbete skall väljas och till sist redo-visas
några faktorer som bör beaktas vid ett införande av EDI.
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3.5.1 Processutformning vid användande av EDI

Som tidigare nämnts i kapitel 3.3, är det viktigt att noggrannt tänka igenom hur
olika processer skall utformas vid ett användande av EDI.

Detta kapitel innehåller en beskrivning av hur inköpsprocesser och faktura-
hanteringsprocesser kan utformas vid användande av EDI samt även exempel på
vilka dokument i dessa processer som kan ersättas med EDI-meddelanden.
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om vilka krav som ställs på arkivering av EDI-
meddelanden.

Processutformning och EDI-meddelanden

Denna beskrivning av hur processer kan utformas vid användning av EDI,
förutsätter att nödvändiga förändringar i befintliga datasystem genomförs. Detta
innebär bland annat att EDI-systemet integreras med de interna data-systemen
hos båda parter.

Inköpsprocessen

Beställningar från leverantören kan göras via ett EDI-meddelande för en
leveransplan. Leveransplanen fungerar då både som avrop för de närmaste
leveranserna och som en prognos för kommande leveranser i framtiden.
Vanligtvis upprättas ett ramavtal mellan företaget och leverantören. Avrop görs
sedan från detta avtal, med avseende på kvantiteter och leveransdatum. Dessa
avrop görs via EDI-meddelandet för leveransplanen. Det är alltså inte nöd-
vändigt att i inköpsprocessen skicka ett speciellt EDI-meddelande för en order.18

Leveransplanen, i form av ett EDI-meddelande, skickas relativt ofta till
leverantören. Detta på grund av att leveransplanen uppkommer mer eller mindre
automatiskt. Detta innebär att leverantörens datasystem måste vara integrerat
med EDI-systemet, så att leveransplanen direkt kan registreras i leverantörens
datasystem. Om detta inte är möjligt blir arbetet med att manuellt registrera
leveransplanerna i datasystemet, betungande för leverantören.18

Om EDI används, minskar betydelsen av orderbekräftelser i inköpsprocessen.
Detta beror på att avsändaren av en order automatiskt får en bekräftelse på att
ordern har mottagits av leverantören. Vissa företag har valt att avtala med
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leverantören om att endast avvikelser från leveransplanen skall meddelas. Om
inget meddelande skickas, skall leverans ske enligt leveransplanen.5

Orderbekräftelser kan även till viss del ersättas med ett EDI-meddelande för
leveransavisering. Detta meddelande sänds till företaget i samband med att
godset skickas från leverantören. Leveransaviseringsmeddelandet innehåller
uppgifter om godset och när det förväntas ankomma till företaget.5

I och med att leveransavisering används, kan godsmottagaren förbereda mot-
tagandet av godset och i förväg kontrollera det inkommande godsets överens-
stämmelse med den lagda ordern. Företaget kan då även betrakta godset som en
del av sitt lager.5 Även planeringen av företagets produktion underlättas, efter-
som exakt tidpunkt för leverans anges i leveransaviseringen.18

Som ett komplement till EDI kan godsflaggor, i form av en streckkod, användas.
Godsflaggan sätts på varje transportförpackning och innehåller uppgifter om
förpackningens innehåll, mottagare och avsändare.14 Varje förpackning får på
detta sätt en unik identitet och kan därför följas under hela transportkedjan. Det
finns till och med möjlighet att utrusta en lastbil med dator, streckkodsläsare,
EDI-programvara och satellitkommunikation, så att rapporter om eventuella
förseningar kan skickas.5 När godset anländer till mottagaren kan det dessutom
identifieras genom automatisk avläsning av streckkoden. Uppgifterna på
godsflaggan registreras då automatiskt i mottagarens datasystem.18

För att ytterligare förenkla inköpsprocessen kan ansvaret för att fylla på lagret
överlåtas på leverantören. Genom att leverantören får kontinuerlig information
om försäljningen av olika artiklar, kan denne beräkna kundens lagerbehov och
planera nya leveranser utan att någon leveransplan eller order skickas.2 För-delen
för leverantören är att denne då får en bättre och snabbare kunskap om vad som
händer på marknaden, vilket innebär att planeringen av produktion och
marknadsföring underlättas. Dessutom kan lagernivåerna minskas både hos
leverantören och hos kunden.5

Fakturahanteringsprocessen

De traditionella pappersfakturorna kan ersättas med EDI-meddelanden för
fakturor, så kallade elektroniska fakturor. Detta innebär att en faktura skapas i
leverantörens datasystem, men istället för att skrivas ut på papper och skickas till
kunden, sänds fakturan elektroniskt direkt till kundens datasystem.18
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Vissa företag har gått ett steg längre och har slutat att använda fakturor som
grund för betalning till leverantörerna. Den leveransplan som har skickats till
leverantören jämförs istället automatiskt i datasystemet med de uppgifter om
godset som har lästs in från godsflaggan. Om dessa uppgifter överensstämmer,
skickas automatiskt en betalningsorder till banken.5

En annan möjlighet är att jämföra den elektroniska leveransaviseringen med
uppgifterna som har lästs in från godsflaggan. Om dessa uppgifter överens-
stämmer, kan uppgift om aktuellt pris inhämtas från en databas och därefter kan
betalning ske automatiskt. Kunden kan i detta fall använda leveransaviseringen
som verifikation i sin bokföring. I leverantörens datasystem skapas en faktura,
trots att den inte skickas till kunden. Denna faktura refererar till den leverans-
avisering som har sänts till kunden, vilket innebär att rätt fordran kan prickas av i
kundreskontran när betalningen anländer.18

Det finns även exempel på företag som har gått ytterligare ett steg längre. Dessa
företag ser sina leverantörer som en del av det egna företaget och betalar där-med
sina leverantörer först när den färdiga produkten är såld. Detta innebär att om
företaget exempelvis har sålt 100 bilar, sker i efterhand betalning för 100
växelspakar till leverantören av dessa.5

Arkivering av EDI-meddelanden

Av de dokument som beskrivs i detta examensarbete, är det endast arkiveringen
av fakturor som är reglerad i lagstiftning. För övriga dokument, exempelvis order,
är det upp till varje enskilt företag att bestämma hur arkivering skall ske.ref3

EDI-meddelanden avseende fakturor får arkiveras på maskinläsbart medium,
exempelvis optisk disk, diskett eller magnetband, under förutsättning att de
genom omedelbar utskrift kan tas fram i vanlig läsbar form. Detta gäller under
hela den tioåriga arkiveringstiden.21

Dessutom gäller den så kallade "varannanlänksprincipen". Den innebär att om
verifikationerna (fakturorna) arkiveras på maskinläsbart medium, måste grund-
bokföringen vara i vanlig läsbar form. Även det omvända gäller, det vill säga att
om grundbokföringen arkiveras på maskinläsbart medium, måste verifikationerna
arkiveras i vanlig läsbar form.21 Av denna anledning rekommenderar Lars
Dykert, auktoriserad revisor vid KPMG Bohlins AB, att grundbokföringen skrivs
ut på papper, eftersom den är mindre omfattande än verifikationerna.
Grundbokföringen avser det första ledet av bokföringen. Den benämns ofta
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verifikationslista och innehåller redovisningstransaktioner i kronologisk
ordning.ref3

Det bör påpekas att om ett elektroniskt dokument av någon anledning skrivs ut
på papper, är det denna version av dokumentet som är giltigt.ref3

Det finns ett antal faktorer som är viktiga att tänka på i samband med arkivering
av elektroniska dokument. För det första måste data sparas i ett format som går
att läsa även om dagens datautrustning ersätts med ny datautrustning. Alternativt
kan den gamla datautrustningen sparas istället. Dessutom bör dokumentation
upprättas som talar om vad olika dataposter och interna koder betyder. Ur
säkerhetssynpunkt är det även viktigt att en kopia av materialet görs och att
denna kopia förvaras på en annan plats än originalet.24

3.5.2 Värdering av effekterna av ett införande av EDI

Detta kapitel inleds med en allmän beskrivning av svårigheten med att värdera de
effekter som ett införande av EDI medför.

Därefter ges en beskrivning av hur positiva effekter respektive negativa effekter
kan värderas.

Svårigheter vid värdering av effekterna

Ofta används en ekonomisk kalkyl för att värdera effekterna av en investering.
Detta anses dock inte vara att rekommendera när effekterna av ett införande av
EDI skall värderas. Detta beror på att det är svårt att göra en rättvisande
ekonomisk kalkyl över vad ett införande av EDI innebär, eftersom de verkligt
stora fördelar som EDI medför, exempelvis bättre kundservice, är svåra att
beräkna i en kalkyl. Det är framförallt svårt att före införandet bedöma vilka
affärsprocesser som kommer att påverkas.5

Vanligtvis är det endast de mer konkreta fördelarna, exempelvis besparingar i
kommunikationskostnader och administrativt arbete, som går att ta med i
kalkylen. I de flesta fall räcker det också med att kalkylera med dessa fördelar.
Återbetalningstiden för en investering i EDI ligger ändå erfarenhetsmässigt inom
ramarna för företagets krav på återbetalningstid.5 I en artikel i "Computer
Sweden" anges till exempel att det generellt inom Ericsson-koncernen räknas
med att en investering i EDI återbetalar sig inom ett år. 25
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Det finns till och med de som anser att en ekonomisk kalkyl över EDI-
investeringen är överflödig. Eftersom EDI innebär stora möjligheter för före-
tagets utveckling och har stora strategiska effekter, bör investeringen helt enkelt
genomföras oavsett vad en kalkyl visar.5

Det är även viktigt att komma ihåg att en investering i EDI inte enbart är en
teknisk investering utan i allra högsta grad även en affärsstrategisk investering.
Av denna anledning är en ekonomisk kalkyl inte en tillräcklig grund för ett
investeringsbeslut. Även företagsledningens vision om företagets framtid samt en
bedömning av vilka risker som är förknippade med investeringen måste vägas in i
investeringsbeslutet.17

Ett införande av EDI innebär investeringar i kunnande och i varierande grad även
i hårdvara och mjukvara. Det är tveksamt om en ekonomisk kalkyl av-seende den
första EDI-investeringen skall belastas med alla dessa kostnader. I detta tidiga
skede kan det vara svårt att förutse mot hur många affärspartners som EDI-
kommunikation kommer att kunna användas i framtiden. Det är dess-utom svårt
att bedöma om EDI kommer att ha ytterligare andra användnings-områden i
framtiden. Vissa av de kostnader som uppkommer under det första EDI-projektet
och som har en livslängd på ett flertal år, bör kunna fördelas på andra potentiella
EDI-projekt.3

Ett beslut om att inte bygga upp ett EDI-system, på grund av att en ekonomisk
kalkyl visar att det inte är kostnadseffektivt, kan få avsevärda följder för före-
tagets framtid. Det kan nämligen innebära att företaget om några år tvingas
ansluta sig till ett EDI-system som ägs av en leverantör, av en kund eller till och
med av en konkurrent. En sådan EDI-anslutning blir i de flesta fall ett dyrare
alternativ än att göra en investering i ett eget EDI-system idag.8

Om den bransch som företaget verkar inom är mogen för EDI, det vill säga om
företag inom samma bransch är på gång att införa EDI, bör alltså en investering i
EDI göras även om en ekonomisk kalkyl visar att det inte är kostnads-effektivt.8

Oberoende av om en kalkyl genomförs eller ej, är det viktigt att ha i åtanke att
det som investeringen skall jämföras med är företagets situation i framtiden utan
EDI, vilken inte nödvändigtvis behöver vara densamma som dagens situation.17

Värdering av de positiva effekterna
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EDI-föreningen i Sverige (EDIS) har, trots tidigare nämnda svårigheter med att
göra en ekonomisk kalkyl avseende EDI, tagit fram en kalkylmodell för att
bedöma nyttan av ett införande av EDI. Modellen är tänkt att fungera som ett
stöd vid arbetet med att förutse och bedöma vilka effekter ett införande av EDI
får i den egna verksamheten. Kalkylmodellen ger förslag på hur kostnads-
minskningar i nuvarande rutiner kan beräknas samt hur intäkterna från ett in-
förande av EDI kan värderas.

Modellen bygger på fem olika faktorer som bör beaktas vid ett beslut om en
investering i EDI. Dessa faktorer är administrativa besparingar, förändrade
affärsprocesser, förändrade affärsrelationer, användning av transaktions-
information samt tvingande krav. Vilka faktorer som är av störst betydelse
varierar från företag till företag, men erfarenheten säger att det är förbättrade
affärsprocesser och affärsrelationer som kan ge de största effekterna.17

Eftersom modellen har en generell utformning innehåller den även faktorer som
inte är aktuella vid ett införande av EDI i inköpsprocessen och/eller i faktura-
hanteringsprocessen hos Sandvik Coromant. För att ge en helhetsbild över vilka
effekter EDI kan innebära, presenteras dock även dessa faktorer i detta kapitel.

Beskrivningen av kalkylmodellen bygger på uppgifter från häftet "Elektroniska
affärer - hur värdera nyttan?" som ges ut av EDI-föreningen i Sverige (EDIS).17

Administrativa besparingar

De administrativa besparingarna avser minskade kostnader för att hantera till
exempel en order eller en faktura. Denna typ av besparing är det argument för ett
införande av EDI som oftast används av svenska företag.

Hur stora de administrativa besparingarna blir, beräknas lämpligen genom en
ABC-kalkyl.

ABC-kalkylering innebär att kostnaden för varje enskild aktivitet beräknas. För
att kunna göra detta måste kostnadsdrivarna för varje aktivitet identifieras, det
vill säga orsakerna till att kostnaderna uppstår måste identifieras.9

Exempel på kostnadsdrivare som kan vara aktuella vid beräkning av
administrativa besparingar är antal orderrader, antal beställningstillfällen och
varornas värde. När alla aktiviteter med tillhörande kostnadsdrivare har
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identifierats, kan kostnaden för att hantera till exempel en order beräknas genom
att kostnaden för alla aktiviteter som krävs, summeras. Denna beräkning görs
både för fallet utan EDI och för fallet med EDI.

Kalkylen avseende administrativa besparingar kan exempelvis innehålla:
• Antal order × sparad rörlig kostnad per order
• Antal orderrader × sparad rörlig kostnad per orderrad
• Antal kunder × sparad rörlig kostnad per kund
• Minskade fasta kostnader.

Förändrade affärsprocesser

Den genomgång av företagets processer som är nödvändig vid ett införande av
EDI, innebär ofta att möjligheter till ytterligare förbättringar, förutom de
administrativa förenklingarna, upptäcks.

Kalkylen avseende förändrade affärsprocesser kan exempelvis innehålla:
• Rationaliseringar av flöden (belopp/år för berörda processer)
• Minskad kapitalbindning, värderad till företagets kalkylränta
• Lägre inkurans, värderat till varukostnad
• Vinst från merförsäljning
• Ökad vinstmarginal vid snabbare leverans.

Förändrade affärsrelationer

De förändringar i affärsrelationer som uppkommer i och med att EDI införs,
exempelvis närmare samarbete med kunder och leverantörer, är svåra att värdera
ekonomiskt. Det krävs därför att företagsledningen bland annat diskuterar hur
intäkter och kostnader påverkas av fastare affärsrelationer. De bör även fundera
kring frågan om EDI innebär ett inträdeshinder på marknaden för konkurrenter
och vad det i så fall är värt. En annan fråga att diskutera är hur det ökade
beroendet av motparten, som blir följden av en investering i kommunikation via
EDI, skall värderas. Dessutom bör medarbetarnas vilja och beredskap att
förändra sina arbetsrutiner behandlas.

Kalkylen avseende förändrade affärsrelationer kan exempelvis innehålla:
• Merförsäljning, värderad till den vinst som merförsäljningen ger
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• Värdering av ökad sårbarhet på grund av ökat beroende av kund eller 
leverantör.

Användning av transaktionsinformation

EDI innebär en möjlighet att använda transaktionsdata för analysändamål. Om
flera olika avdelningar köper från samma leverantör kan leverantören till exempel
erbjuda kunden statistik över gjorda inköp. Leverantören kan även erbjuda extra
information på fakturorna, som kunden har nytta av i sin redovisning.

Kalkylen avseende användning av transaktionsinformation kan innehålla:
• Intäkter från nya tjänster som kan erbjudas.

Tvingande krav

Om motparten hotar att välja en annan samarbetspartner om inte EDI införs,
måste en bedömning av företagets framtid med och utan den aktuella motparten
göras. I många fall förefaller det då, utan att en traditionell kalkyl genomförs,
självklart att införa EDI.

Värdering av de negativa effekterna

De negativa effekterna av ett införande av EDI består huvudsakligen av
kostnader som uppstår i samband med införandet. Värderingen av de negativa
effekterna består därför till stor del av att uppskatta hur stora dessa kostnader
skulle bli.

De kostnader som tas upp i detta kapitel är kostnader för EDI-programvara,
kommunikationsprogramvara, kommunikation, anpassningar i befintligt
datasystem, projektarbete, installation och test samt vissa övriga kostnader.

Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan uppstå andra negativa
effekter än kostnader, vid ett införande av EDI. Bristande kunskaper, både hos
företagsledningen och hos övrig personal, kan till exempel leda till att in-förandet
av EDI inte medför de fördelar som förväntats. En annan följd av ett införande av
EDI, är att det blir nödvändigt att använda sig av flera olika sätt för att
kommunicera med affärspartners. Detta på grund av att inte alla affärs-partners
kan kommunicera via EDI.
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Att värdera denna typ av effekter är betydligt svårare än att göra uppskattningar
av vilka kostnader som uppstår i samband med införandet. Exempel på viktiga
faktorer att beakta vid ett införande av EDI, för att i så stor utsträckning som
möjligt undvika denna typ av negativa effekter, beskrivs i kapitel 3.5.4.

EDI-programvara

Kostnaden för EDI-programvara beror på vilken datormiljö som används. De
priser som anges nedan är från 1994/1995.
• DOS-miljö: 4 000 - 20 000 kronor.
• Windows-miljö: 20 000 - 40 000 kronor.
• Unix: 50 000 - 120 000 kronor.
• IBM AS/400: 80 000 - 150 000 kronor.
• DEC/VMS och IBM stordator: från 200 000 kronor.R192

Vissa leverantörer tar betalt beroende på hur många olika parter som användaren
skall kommunicera med. Detta kan vara ett bra alternativ om användaren endast
planerar att kommunicera med ett fåtal parter via EDI. Eftersom det är svårt för
användaren att vid införandet uppskatta mot hur många parter EDI-
kommunikation kan införas, kan dock kostnaden för användaren i slutändan bli
betydligt högre än beräknat.18

En ny typ av prissättning har dykt upp på senare tid. Den innebär att användaren
betalar för hur många meddelanden som används. Varje meddelande kostar
5 000 - 6 000 kronor.18

Olika EDI-programvaror skiljer sig åt med avseende på hur enkelt det är att lägga
in nya parter och nya meddelanden. I de flesta system kan en användare, utan
någon större datakunskap, själv enkelt lägga in nya parter i systemet. Det är
däremot ofta svårare att lägga in nya meddelanden eller varianter på
meddelanden. Av denna anledning säljer en del leverantörer moduler, till en
kostnad av mellan 5 000 kronor och 15 000 kronor, för att förenkla detta
arbete.18

En kostnad som är förknippad med EDI-programvaran är kostnaden för under-
håll av densamma. Denna kostnad bör inte överskrida tio procent av
investeringskostnaden för programvaran.18
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Kommunikationsprogramvara

Även kostnaden för kommunikationsprogramvara varierar beroende på vilket
kommunikationsprotokoll och vilken datormiljö som används. För närmare
beskrivning av de olika protokollen se kapitel 3.3.2.

Kostnad för kommunikationsprogramvara:
• OFTP-protokoll för PC: 5 000 - 20 000 kronor.
• OFTP-protokoll för Unix: cirka 20 000 kronor.
• OFTP-protokoll för AS/400: upp till 50 000 kronor.
• X.400/X.435-protokoll: från 20 000 kronor.

Kommunikationsprogramvaran kräver underhåll till en kostnad som motsvarar
cirka tio procent av inköpspriset.18

Kommunikationskostnad

Den vanligaste nättjänsten för att transportera EDI-meddelanden är X.25.5 Telia
erbjuder flera olika typer av abonnemang för X.25. Nedan ges ett exempel på
kostnaden för ett X.25-abonnemang.

Installationskostnad: 20 000 kronor.
Abonnemangskostnad: 10 000 kronor/år.

Dessutom tillkommer en trafikavgift varje gång nätet används.18

Anpassningar i befintligt datasystem

Många företag tror att investeringen i EDI-systemet är den största kostnaden vid
ett införande av EDI. Detta stämmer dock inte. Istället är det ofta anpassningar i
det befintliga datasystemet som orsakar de största kostnaderna.5

Denna kostnad uppgår ofta till mellan 50 000 kronor och 250 000 kronor,
beroende på om det befintliga datasystemet är anpassat för extern data-
kommunikation eller ej.5

I takt med att leverantörerna av standardapplikationer för till exempel order och
fakturering, i allt större utsträckning förser sina applikationer med färdiga in- och
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utgångar för EDI-meddelanden, minskar kostnaderna för att anpassa befintliga
datasystem.5

Projektarbete

Hur mycket tid som EDI-projektet kräver beror på hur stor erfarenhet inom
området som finns inom företaget och hos motparten, hur omfattande projektet är
samt om externa konsulter anlitas eller ej.18

För att tillse att projektet kommer på rätt väg från början kan det vara väl
använda pengar att anlita en specialist inom EDI-området.18

Installation och test

Installation av programvaror och test av att allt fungerar, tar vanligtvis ett par
dagar. Om företaget väljer att göra arbetet själv kan det dock ta något längre tid
än om programvaruleverantören gör det.18

Det är svårt att i förväg uppskatta kostnaden för test av EDI-systemet. Ett för-
slag är att göra upp med programvaruleverantören om ett fast pris för de interna
testerna i EDI-systemet samt för dess integration med det interna datasystemet.
Tester av den externa kommunikationen är däremot lämpliga att ta på löpande
räkning.5

Övriga kostnader

Förutom ovanstående kostnader, tillkommer kostnader för eventuella
investeringar i hårdvara. Dessutom är det viktigt att inte underskatta
kostnaderna för utbildning och omorganisation.8

3.5.3 Leverantörsurval

I detta kapitel redogörs för med vilka affärspartners som det kan anses vara
lämpligt att införa ett EDI-samarbete. I kapitlet fokuseras på urvalet av
leverantörer, eftersom målsättningen med examensarbetet är att undersöka vilken
påverkan EDI har på inköpssidan av affärsprocessen.
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När EDI skall införas är det alltid två parter som är inblandade. Det är ofta inte
tillräckligt att den ena parten anser att ett införande av EDI är nödvändigt, utan
om införandet skall bli riktigt lyckat, måste båda parter vara överens om behovet
av EDI och om en rad andra frågor som berör införandet av EDI.5

Vid val av leverantör att göra den första uppkopplingen av EDI mot, är det där-
för viktigt att välja en affärspartner som är intresserad av EDI, som har resurser
att införa EDI och där samarbetet mellan företagen fungerar bra idag.19 Detta för
att försäkra sig om att den första implementeringen blir lyckosam och där-med
underlättar för kommande implementeringar med andra leverantörer.ref12 Det kan
nämligen vara av avgörande betydelse om företaget kan uppvisa ett lyckat
pilotprojekt vid försök att övertyga en annan leverantör om lämpligheten att ingå
i ett EDI-samarbete.7

Om kontakten är god mellan företaget och leverantören blir det även lättare att
komma överens om de villkor som skall gälla vid det dagliga arbetet efter ett
införande av EDI.19

I dagsläget är dock införandet av EDI ofta en konsekvens av ett krav från en
kund, att kommunikationen skall skötas via EDI.ref12 Ett införande av EDI blir då
en nödvändig åtgärd för leverantören, för att överleva på marknaden.3 Detta är
relativt vanligt förekommande inom bilindustrin, där de stora bilföretagen tvingar
sina underleverantörer att införa EDI.ref12

En förutsättning för en lyckad EDI-implementering anses vara att den information
som skickas mellan de inblandade affärsparterna redan idag måste vara
strukturerad, regelbunden (rutinmässig) och frekvent. Informations-utväxlingen
bör även omfatta stora volymer. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllda,
anses det nödvändigt att överväga lämpligheten i ett EDI-införande.3

Det anses dock vara tänkvärt att inte bara se stora fakturavärden från en
leverantör som en anledning till att införa EDI mot denna. Företaget bör även
överväga att knyta leverantören närmare genom att införa EDI mot denne, om
leverantören har en produkt som företaget inte kan undvara eller håller en
konstant och hög kvalitet på sina produkter.19

För att få ut så mycket som möjligt av ett EDI-införande krävs att samtliga
datasystem är integrerade, det vill säga att programmen kan kommunicera med
varandra. Detta krav ställs även på leverantörens interna datasystem. Om
leverantören inte har möjlighet att låta informationen gå direkt in i och ut ur det
interna datasystemet, medför en investering i ett EDI-system inte någonting mer



KAPITEL 3, TEORI OM EDI

- 64 -

än de fördelar som uppnås om företaget, istället för inköp av ett EDI-system, såg
till att möjlighet gavs till direktfax från datasystemet. 13

Sammankopplingen mellan EDI-systemet och det integrerade datasystemet
redovisas nedan i figur 3.13.

Figur 3.13: Bild över program som bör vara integrerade vid användande av 
EDI. (Andersson, 1990, s. 1.)

Om möjligt, bör till en början EDI införas inom den egna organisationen,
exempelvis mellan säljbolag och fabrik. Därefter kan erfarenheter från detta EDI-
införande användas till att få en mer lyckad EDI-implementering mot externa
parter.5

För att ytterligare underlätta ett införande av EDI, bör EDI-samarbetet in-volvera
en leverantör som anses vara kompetent inom området.3 I Peter Fredholms bok ”
Elektroniska affärer - att införa och använda EDI”, föreslås till exempel att, om
möjligt, välja ett stort företag som exempelvis Volvo eller IKEA. Dessa företag
innehar stor kunskap om EDI och tillhandahåller införandemanualer och
expertassistans till de affärspartner som så önskar.5

Om en EDI-lösning redan finns hos några av företagets leverantörer, kan detta
innebära att EDI-införandet underlättas och även blir mindre kostnadskrävande
både gällande investeringen och det framtida underhållet. Därför bör, i ett tidigt
skede i EDI-projektet, en undersökning göras av vilka leverantörer till företaget
som redan använder sig av EDI och vilken EDI-lösning som dessa har valt. Om
möjlighet finns, bör denna information insamlas via direkta samtal med de
viktigaste leverantörerna. Annars är det lämpligt att ringa eller skicka ett enkelt
frågeformulär till desamma. Lämpliga frågor på formuläret kan vara:
- Används elektronisk affärskommunikation?
- Vilken kommunikationslösning används?

INTEGRERAT
DATASYSTEM

Inkommande
EDI-meddelande

* MPS
* Ekonomi
* Fakturering
* Lager
* Order
* Löner

Utgående
EDI-meddelande

 Godsmärkning
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- Vilka informationsflöden är automatiserade? 18

- Planeras ett införande av EDI i framtiden?
- Vilka informationsflöden kommer att vara automatiserade i framtiden?
- Skulle ett införande av EDI övervägas om hjälp med implementeringen 

erbjöds?28

Vid ovanstående undersökning kan även information insamlas om vad
leverantörerna anser vara av vikt att uppnå med hjälp av EDI. På så sätt kan
sedan tillses att båda parter upplever sig som vinnare vid EDI-implementeringen,
vilket anses vara en viktig faktor i ett lyckat EDI-projekt.3

Tänkvärt kan dock vara att ett införande av EDI i vissa fall faktiskt kan ta längre
tid att genomföra mot en leverantör som redan använder sig av EDI-
kommunikation, än mot en leverantör som inte ännu använder EDI. Detta på
grund av att det finns risk för att det EDI-system som företaget väljer att använda
sig av, inte är direkt kompatibelt med det EDI-system som leverantören
använder. Därmed krävs konverteringar av meddelanden och anpassning av de
operationella processerna, vilket kan vara tidskrävande. Detta kan jämföras med
den tid som krävs för den leverantör som inte använder EDI, att köpa in ett
färdigt system för EDI-kommunikation som är anpassat till det kommande
samarbetet.28

Då EDI införs i ett företag, bör så många leverantörer som möjligt involveras i
EDI-kommunikationen. Kostnaden att införa EDI bör nämligen inte främst för-
modas ligga i själva införandet av EDI och i EDI-investeringen, utan i vad det
kostar att inte göra affärer elektroniskt. Som exempel kan nämnas att om det
kostar 200 kronor mer att hantera en order manuellt, än vad det kostar då den
hanteras med hjälp av EDI, då anses varje leverantör som måste erhålla en
manuell order kosta företaget 200 kronor.28

De flesta företag som använder EDI idag, använder sig av EDI-kommunikation
vid tio procent av sina informationsöverföringar/ meddelandetransaktioner. Det
rör sig då oftast om en procent av företagets affärspartners. Till en början kan en
lämplig målsättning vara att involvera 20 procent av leverantörerna i ett EDI-
samarbete. Detta på grund av att 80/20-regeln säger att 20 procent av
leverantörerna svarar för 80 procent av all dokumentation, vilket kan anses vara
en tillräcklig mängd dokument att hantera elektroniskt till en början. Givetvis
kommer det inom dessa 20 procent, finnas vissa leverantörer som inte har
möjlighet att införa EDI med tanke på det sätt som verksamheten fungerar hos
leverantören idag. Företaget som vill införa EDI mot leverantören, måste då ta
ställning till om leverantören inte behöver införa EDI, om leverantören skall
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tvingas att införa EDI eller om leverantören skall få hjälp med införandet av
EDI.28

3.5.4 Faktorer att tänka på vid ett införande av EDI

Detta kapitel innehåller en beskrivning av åtgärder som företaget kan vidta för att
öka sannolikheten för ett framgångsrikt införande av EDI.

Utöver de åtgärder som presenteras i detta avsnitt finns även viktiga faktorer att
tänka på vid utformning av nya processer, vid värdering av effekterna av ett in-
förande av EDI samt vid val av leverantörer. Dessa faktorer finns beskrivna i
kapitel 3.5.1-3.5.3.

Säkerställ företagsledningens stöd

Det absolut viktigaste för ett framgångsrikt EDI-projekt är att förankra EDI i
organisationen.6 Detta innebär bland annat att EDI-projektet måste vara
sanktionerat av ledningsgruppen. Om projektet delegeras till att bli ett data-
tekniskt projekt förbises ofta de processförändringar som är nödvändiga i den
befintliga verksamheten. EDI-lösningen blir då sällan speciellt bra och i längden
sannolikt även ett dyrt alternativ.18

För att införandet av EDI skall bli framgångsrikt krävs, förutom ledningens fulla
stöd, en genomtänkt strategi för vad företaget vill uppnå med EDI-införandet.ref12

Involvera hela företaget

Alla som är berörda av ett införande av EDI bör engageras i projektet på ett tidigt
stadium. Detta innebär att personer som arbetar med inköp, marknads-föring,
ekonomi, produktion, lager och distribution kan vara aktuella för ett deltagande i
EDI-projektet. Även personer som inte berörs av det första EDI-projektet bör
informeras om det arbete som påbörjats, eftersom de i ett senare skede kan
komma i kontakt med EDI.5

Utbilda och informera personalen
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Företagsledningen bör på ett tidigt stadium informera personalen om att ett in-
förande av EDI innebär att företaget blir mer konkurrenskraftigt och att rutin-
betonade arbetsuppgifter försvinner till förmån för mer intressanta uppgifter. Om
detta inte sker finns risk för att en negativ stämning sprider sig och att personalen
motsätter sig förändringar i verksamheten.18 Detta på grund av att personalen
känner rädsla för att förlora maktpositioner eller till och med för att förlora sitt
arbete.5

Utbildning är även ett bra sätt att informera personalen om företagets attityd till
EDI samt att visa företagsledningens stöd för projektet.7

Ett införande av EDI innebär att nya krav ställs på personalen. Tidigare har det
varit viktigt att kunna skriva snabbt och felfritt, men i och med att EDI införs
ställs plötsligt krav på att kunna tänka strategiskt och förstå vad det enskilda
arbetet får för konsekvenser för verksamheten som helhet.ref12

Det är även vanligt att företagsledare har bristande kunskaper i IT-frågor och det
kan därför vara aktuellt med utbildning även på denna nivå inom före-taget.18

På små företag finns ofta inte heller tillräcklig datakompetens för att kunna ta till
sig ny teknik såsom EDI. Av denna anledning kan även utbildning inom
dataområdet vara nödvändig.18

Utbildning av personalen sker vanligen genom att en konsult hyrs in som ger en
kurs som har anpassats till det utbildningsbehov som finns på företaget.5

Beakta legala aspekter

Eftersom lagstiftning och praxis inom EDI-området saknas i stor utsträckning,
rekommenderas företag att upprätta EDI-avtal med de parter som kommunikation
via EDI skall ske med. I ett flertal länder har organisationer som arbetar för och
med EDI tagit fram standardavtal för EDI-användning.3 EDI-föreningen i Sverige
(EDIS) säljer till exempel en rapport som innehåller riktlinjer för hur avtal skall
upprättas. Denna typ av material bör användas som utgångspunkt för upprättande
av EDI-avtal, men det krävs att anpassningar görs till de aktuella förhållanden
som råder.5 I avtalet bör förutom juridiska frågor, som exempelvis vem som är
ansvarig om något fel uppstår, även tekniska frågor, som exempelvis
meddelandestandard och kommunikationsstandard, regleras.3
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Det finns inga hinder i lagstiftningen för att använda EDI i affärsredovisningen,
enbart vissa restriktioner. För att undvika att tolkningsproblem uppstår är det bra
att ta kontakt med experter inom området i ett tidigt skede av EDI-projektet,
innan avtal ingås med leverantörer av EDI-tjänster samt med affärspartners.21

Avsätt tillräckligt med resurser

Ordentligt med resurser måste avsättas redan från början i projektet. Detta gäller
både på användarsidan och på systemutvecklingsdelen.3

Vid ett införande av EDI är det vanligt att vissa uppstartsproblem förekommer.
Det gäller därför att vara beredd på att mycket intern projekttid krävs för att
införa EDI.18

Investera i en bra teknisk lösning från början

En billig teknisk lösning, som kan tyckas tillräcklig vid införandet av EDI,
innebär ofta att en ny investering blir nödvändig redan efter något år.18

Säkerställ teknisk kompetens

Tekniska problem uppstår sällan, men när de uppstår är de kritiska och det är
viktigt att ha reservrutiner och kompetens för att kunna lösa problemen snabbt.18

Arbeta aktivt för att öka EDI-användandet bland företagets affärspartners

Än så länge finns det inte så många företag som kan kommunicera via EDI och
många företag väntar på att deras viktigaste kunder skall införa EDI först. Av
denna anledning är det viktigt att arbeta aktivt för att så många som möjligt av
företagets affärspartners skall införa EDI.5

All kommunikation kan dock inte ske via EDI, på grund av att det kostar för
mycket att involvera de sista procenten av kunder och leverantörer i ett EDI-
samarbete.25 Följden av detta blir att två olika rutiner måste hållas igång
samtidigt.5
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4 PRAKTIKFALL

För att dra nytta av de erfarenheter som andra företag har erhållit vid ett in-
förande av EDI, kontaktades ett antal företag för besök eller för en frågestund per
telefon.

Tyngdpunkten i praktikfallen ligger i hur företagen har använt sig av EDI inom
inköp och fakturahantering. Detta på grund av att detta examensarbete fokuserar
på dessa funktioner hos Sandvik Coromant.

Företagen som kontaktades har inte valts ut med avsikt att få en heltäckande
beskrivning av EDI-arbetet hos företagen i Sverige, utan de har snarare valts ut
efter sina möjligheter att tillföra användbar information till detta examens-arbete.

Scania och Volvo Lastvagnar AB kontaktades på grund av företagens flitiga
förekommande i litteraturen om EDI. Dessa företag anses även vara två av före-
gångarna inom EDI-arbetet i Sverige. Detta på grund av att båda företagen under
en längre tid har deltagit aktivt i utvecklandet av den standard som främst
används inom bilindustrin, ODETTE. Företagsbesök gjordes hos båda företagen.

Hos Scania i Södertälje ingick ett besök vid godsmottagningen, samtal med en
materialplanerare, samtal med två personer som arbetar med fakturahantering,
redovisning av hur de ODETTE-meddelanden som används fungerar samt en
allmän diskussionsstund.

Hos Volvo Lastvagnar AB i Umeå bestod besöket av en diskussion angående
företagets EDI-lösning och de meddelanden som används. Även krav på
processförändringar vid ett EDI-införande behandlades.

Ett annat företag som inte förekommer lika flitigt i litteraturen om EDI, är
Electrolux AB. Efter samtal med Scania framkom dock att Electrolux AB är ett
företag som har kommit långt med sitt EDI-arbete och att även de aktivt deltar i
utvecklandet av meddelandestandards. Electrolux AB ansågs även vara av
intresse att kontakta för att undersöka om EDI-arbetet skiljer sig åt mellan
företag inom olika branscher. Efter rekommendation från Electrolux AB
kontaktades ett av deras dotterbolag, Husqvarna AB, för en diskussion per
telefon, för att ta reda på hur det EDI-koncept som Electrolux AB har utformat,
fungerar hos dotterbolaget.
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Även IKEA kontaktades. Detta delvis på grund av att företaget relativt ofta
förekommer i litteratur om EDI, men även på grund av att de använder sig av en
annan meddelandestandard (EDIFACT), än den som företagen inom bil-industrin
använder (ODETTE). Genom diskussioner per telefon  erhölls information om
företagets EDI-lösning.

ESMA Försäljnings AB kontaktades på grund av att detta är en av de största
leverantörerna till Sandvik Coromant och det ansågs vara av intresse att under-
söka vilken EDI-lösning detta företag har valt. Hos ESMA Försäljnings AB
gjordes ett besök som inkluderade information om bland annat företagets data-
system, godsmottagning och lagerhantering.

För att erhålla information om EDI-implementering hos olika företag, gjordes
även ett besök hos ett konsultföretag. Företaget som besöktes är Frontec AB.
Denna information redovisas inte i form av ett praktikfall, utan hänvisas löpande
till i teoriavsnittet i rapporten. Som praktikfall redovisas dock ett koncept, Quick
Start, som har utformats av Frontec AB. Konceptet innebär en möjlighet att
införa EDI mot mindre leverantörer, vilket anses vara av intresse att undersöka i
detta examensarbete.

4.1 SCANIA

Scania:s affärskoncept är att vara en av världens främsta tillverkare av tunga
fordon för såväl godstransport som persontransport. De bussar och lastbilar som
företaget tillverkar, tillverkas med utgångspunkt från individuella kund-behov.

Under 1995 såldes drygt 40 000 lastbilar och mer än 4 000 bussar av Scania. I
slutet av 1995 hade företaget totalt cirka 22 000 anställda. Försäljningen upp-
gick till ungefär 31 miljarder kronor under 1995.

Affärsområden för verksamheten hos Scania är, förutom lastbilar och bussar,
även industri- och marinmotorer samt servicemarknad.

Företaget har varit en av föregångarna till EDI-användandet i Sverige, genom att
aktivt deltaga i utvecklandet av ODETTE-standarden.

Inom Scania finns det ett begrepp som kallas "Logistik 90", som syftar till att
förbättra logistiken och korta ned ledtiderna. För att kunna genomföra dessa
ledtidsförkortningar är EDI nödvändigt.
Artikelkategorier vid EDI-kommunikation
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Scania har valt att använda EDI-kommunikation för sådana artiklar som ingår i
produkter som serietillverkas, eftersom företaget hittills har ansett att de främsta
besparingarna med EDI kan göras för de artiklar som direkt ingår i produktionen.
För dessa artiklar har Scania ett grundavtal med leverantören och sedan görs
avrop mot avtalet.

För förbrukningsartiklar förekommer ännu inte någon EDI-kommunikation, men
en förstudie angående EDI inom förrådshanteringen pågår. På Scania har de
tidigare inte prioriterat en undersökning av EDI inom förrådshanteringen, på
grund av att det inte binds speciellt mycket kapital i förrådet.

För investeringar används inte heller EDI-kommunikation. Dessa inköp anses på
Scania vara unika och det är andra typer av avtal som gäller vid dessa inköp.

Samarbetspartner inom EDI

Till en början valde Scania att införa EDI mot leverantörer som stod för ett stort
volymvärde eller en stor artikelmängd. För närvarande inriktas dock
ansträngningarna mer mot att alla leverantörer skall gå under begreppet "premium
supplier". Med begreppet avses krav som ställs på olika egenskaper hos Scania:s
leverantörer och är ett steg i riktningen att erhålla mer kompetenta leverantörer.
Ett av de krav som ställs är att leverantören skall använda EDI. Detta krav har
bland annat medfört att Scania i större utsträckning än tidigare köper in
färdigmonterade produkter. Tidigare köptes olika detaljer till en stol in och
montering skedde hos Scania. Då var kommunikation nödvändig med ett antal
olika leverantörer. Idag är det vanligare att monteringen överlåts till en av dessa
leverantörer, som har hand om kommunikationen med de övriga. Scania köper då
in en färdig stol från en leverantör och behöver på så sätt endast kommunicera
via EDI med denna leverantör.

För de nya leverantörer som Scania börjar använda idag, ställs direkt kravet att
EDI skall användas.

EDI-kommunikation hos Scania

Det finns två "postrum" hos Scania. Ett är beläget i Södertälje och handhas av
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Scania Data, medan det andra finns i Holland. All EDI-kommunikation går via
dessa "postrum". En skiss över EDI-kommunikationen hos Scania visas i figur
4.1 nedan.

All information som berör Scania i Holland, mottages i Holland, medan all övrig
information mottages av Scania Data i Södertälje och skickas vidare internt till
berörd adressat. Det är vissa parametrar som skiljer de meddelanden som skickas
till Holland och de som skickas till Södertälje åt, men kommunikationen fungerar
i princip på samma sätt.

Figur 4.1: Figuren visar en skiss över EDI-kommunikationen hos Scania. 
(Fritt efter material från Scania)

De ODETTE-meddelanden som anländer till Scania Data skickas vidare internt
en gång per timme. Leveransplanerna (DELINS-meddelandena) skickas från
materialplaneringen till Scania Data varannan timme under dagtid. De interna
överföringarna sker alltså inte kontinuerligt. Scania kommer dock att övergå till
"on-line överföringar" av information så snart som postkontoret har anpassats för
detta. Detta för att komma närmare leverantören och förkorta ledtiderna
ytterligare.

Ett problem för Scania om de inte ligger "on-line" hela vägen, är att de inte
tillräckligt snabbt får information om att en leverans är på ingående. Scania har
ett krav på sina leverantörer att skicka leveransavisering senast en timme efter
det att lastbilen har gått iväg med godset. Om inte Scania har möjlighet att ta
emot denna information kontinuerligt, kan det innebära att informationen ligger i
postrummet hos Scania Data i en timme innan den skickas vidare internt.
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Scania Data är alltså de som handhar hela den tekniska biten av EDI-lösningen.
De testar till exempel att den tekniska linjen fungerar tillfredsställande och att de
meddelanden som skickas är av rätt format för att kunna överföras på linjen. Om
det inte är möjligt att nå leverantören direkt via EDI, rings leverantören
automatiskt upp ett visst antal gånger för att försöka skicka EDI-meddelandet. I
avtal finns det reglerat hur många gånger leverantören automatiskt skall ringas
upp, innan signal om att någonting är felaktigt ges till de som arbetar hos Scania
Data. När signal ges, tar dessa personer vid och undersöker var problemet ligger.

Scania har, utöver dessa personer, en avdelning som arbetar med inköps-support.
Dessa arbetar bland annat med kvalitetsutveckling och utformning av ODETTE-
standarden och det är denna avdelning som ansvarar för att samordna EDI
centralt mot övriga avdelningar. Inom avdelningen finns det tre personer som
arbetar på heltid med implementeringen av EDI hos leverantörerna. Dessa
personer tar kontakt med leverantörerna och ansvarar för att tillse att de
meddelanden som skickas innehåller rätt information och att leverantören och
samarbetet är kvalitetssäkrat. När EDI-systemet väl har börjat fungera, avslutar
dessa personer sitt arbete och överlåter till personer som arbetar inom
produktionen att tillse att EDI-samarbetet fungerar.

Inom avdelningen för inköpssupport finns det även en person som arbetar med
koordinering av Scania:s ODETTE-meddelanden med övriga ODETTE-
användares (exempelvis Volvo:s och Saab Automobile:s) meddelanden.  På
avdelningen finns även en person som arbetar med att utveckla ODETTE-
standarden och en person som arbetar halvtid med godsmärket.

Scania kommunicerar direkt med sina leverantörer via X.25-nätet. I undan-
tagsfall sker kommunikation via X.28-nätet, där information inhämtas med vissa
tidsintervall. Denna lösning används endast om en leverantör inte har haft råd att
koppla upp sig "on-line" på X.25-nätet och lösningen är inte någonting som
Scania förespråkar.

Från Scania:s sida finns det inte något intresse av att kommunicera via ett VAN-
företag (Value Added Network). Främsta orsaken till detta är att Scania vill ha
hundra procentig kontroll över informationsflödet. En annan orsak är att de anser
att ledtiden riskerar att öka om meddelandena skall mellanlanda hos VAN-
företaget. Scania ifrågasätter även vem det är som har ansvaret om det blir några
problem med överföringen av meddelandet. Med direkt-kommunikation anser de
att det blir tydligare när ansvarsbördan övergår från en part till en annan. På
Scania tror de även att säkerhetsaspekten kan påverkas negativt vid
kommunikation via ett VAN-företag.
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På Scania ser de dock inga problem med att deras leverantörer väljer att ha ett
servicebolag (liknande Scania Data), som sköter om posthanteringen av EDI-
meddelandena. Det viktiga är bara att det är leverantören, inte servicebolaget,
som har ansvaret för meddelandena.

Leverantörsavtal

Scania avtalar redan från början med leverantören om exempelvis hur mycket
information som skall skickas emellan dem eller hur stora variationer i
leveransvolymer som får förekomma. Även leveransbestämmelserna regleras i
avtalet. I leverantörsavtalet kan även finnas angivet vad EDI innebär i sam-
arbetet mellan leverantör och kund samt hur befintliga standards skall följas.

Meddelanden som används

Hos Scania används fem olika EDI-meddelanden: DELINS, SYNCRO, FORDIS,
AVIEXP och INVOIC. Samtliga meddelanden är av ODETTE-standard. Scania
började med att använda EDI-meddelandet för leverans-planerna, DELINS.
Detta gjordes 1987. 1990 började sedan meddelandet för leveransavisering,
AVIEXP att användas. Fakturahantering via EDI, med hjälp av ODETTE-
meddelandet INVOIC, blev aktuellt hos Scania under 1992.

DELINS

Med avseende på de kundorder som har inkommit till Scania räknas i en brutto-
behovskalkyl ut vad som skall köpas in. Bruttobehovskalkylen beräknas med
hjälp av avancerade dataprogram som både tar hänsyn till gammal statistik och
ny information om inleveranser och förbrukning. Utifrån dessa kalkyler skapas
leveransplaner som kontrolleras av materialplanerarna. I undantagsfall gör
planerarna ändringar på leveransplanen. Då rör det sig ofta om nya produkter
som är svåra att prognosticera i bruttobehovskalkylen.

På leveransplanen (DELINS-meddelandet) anges både den kvantitet som är
monteringsbeordrad och den kvantitet som är prognosticerad till framtida
montering. Där anges även var godset skall levereras, när godset skall levereras,
vilket ordernumret är och mot vilket avtal som godset avropas.
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Det finns ungefär 360 leverantörer som för närvarande får elektroniska avrop via
DELINS-meddelanden från Scania.

Leveransplanerna skickas med olika tidsintervall (en gång per vecka eller en
gång per månad) till olika leverantörer. Tidsintervallets längd beror på vad som
har överenskommits med respektive leverantör. I framtiden är dock avsikten att
leveransplaner skall skickas varje dag.

SYNCRO

SYNCRO är ett EDI-meddelande som, liksom DELINS-meddelandet, gör avrop
på artiklar som behöver köpas in. Skillnaden mellan SYNCRO-meddelandet och
DELINS-meddelandet ligger i att SYNCRO-meddelandet används för att avropa
de artiklar som är individuella för varje enskild lastbil, exempelvis kabelknippen.
Artiklarna avropas då i sekvens.

AVIEXP

I och med att leveransaviseringen (AVIEXP-meddelandet) skickas i samband
med att godset går iväg från leverantören, får Scania i förväg veta exakt vad som
senare ankommer från leverantören. Detta gods finns då registrerat i data-
systemet hos Scania redan innan godset och följesedeln har ankommit till
Södertälje. Godsmottagningen går då väsentligt snabbare, eftersom informationen
på följesedeln inte behöver skrivas in manuellt.

För närvarande finns det cirka 220 leverantörer som skickar leveransavisering via
AVIEXP-meddelande till Scania.

AVIEXP-meddelandet skall innehålla samma typ av information som DELINS-
meddelandet innehåller. Där skall till exempel finnas angivet vilka artiklar som
ankommer, kvantiteter samt till vilket ordernummer dessa artiklar hör.

När gods ankommer kontrolleras om något AVIEXP-meddelande har skickats för
det aktuella godset. Detta görs genom att leverantörsnumret och följesedels-
numret skrivs in i datasystemet. Om det visar sig att ett AVIEXP-meddelande
finns för detta gods, krävs bara en knapptryckning för att en kontrollavi skall
skrivas ut. Denna kontrollavi följer sedan med godset in till avrapporteringen.
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För leverantörer som inte skickar AVIEXP-meddelanden, krävs en omfattande
manuell registrering av informationen på följesedeln innan en kontrollavi kan
skrivas ut.

I vissa fall förekommer det att ett AVIEXP-meddelande har skickats för sent för
att hinna fram innan godsets ankomst till Södertälje. Då måste också manuell
inregistrering av informationen på följesedeln ske. Denna registrering anses av
Scania vara mer tidskrävande än den registrering som görs för artiklar som
kommer från leverantörer som aldrig skickar AVIEXP-meddelanden.

Sedan en kontrollavi har skrivits ut för godset, kontrolleras godset med avseende
på kvantiteten. Om denna misstämmer, justeras kontrollavin. Godset
transporteras sedan in i Scania:s anläggning via ett transportband. På vägen in
jämförs godsmärket med informationen som har registrerats från följesedeln eller
som har kommit automatiskt via ett AVIEXP-meddelande. Denna jämförelse
görs automatiskt genom att en laserstråle läser av streckkoden som finns på
godsmärket. Om godsmärket inte överensstämmer med registrerad information i
datasystemet, skrivs ett nytt godsmärke ut. Godsmärke skrivs även ut när
leveransavisering ej förekommer, eftersom kollilöpnummer då saknas.

Godsmärket som används av Scania är av ODETTE-standard. På godsmärket
anges information både i form av en streckkod och i klartext. Det är streck-koden
på godsmärket som knyter ihop det fysiska flödet med informations-flödet. På
godsmärket anges det inkommandet godsets destination inom Scania, vilken
följesedel som hör till godset och viss produktinformation. Produkt-informationen
angående leverantörsnumret och kollilöpnumret ger godset en unik identitet.

FORDIS

FORDIS är ett EDI-meddelande som ibland föregår AVIEXP-meddelandet.
FORDIS-meddelandet talar om att godset är klart att skickas från leverantören,
medan AVIEXP-meddelandet talar om att godset är på väg till Scania.

INVOIC

EDI-meddelandet INVOIC, avser en faktura som skickas från leverantören till
Scania. INVOIC-meddelandet skickas oftast samtidigt som AVIEXP-
meddelandet. INVOIC-meddelandet skall innehålla samma information som
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DELINS- och AVIEXP-meddelandet samt skall dessutom förses med priset på
artiklarna.

Hos Scania räknar de med att en person som arbetar med fakturaregistrering,
hinner med dubbelt så många fakturor om INVOIC används, än om fakturorna
registreras manuellt. Vid manuellt arbete måste nämligen såväl registrering som
kontroll av pris och levererad kvantitet göras av en person. Fakturan måste sedan
även bokföras manuellt. Den elektroniska fakturan, INVOIC, registreras däremot
automatiskt i datasystemet och pris- och antalskontroll samt bokföring av
fakturan sker helt automatiskt (under förutsättning att allt stämmer).

För närvarande erhåller Scania INVOIC-meddelanden från cirka 130
leverantörer, vilket motsvarar 60 000 - 80 000 fakturor under ett år (totalt erhålls
440 000 fakturor under ett år). 55% av fakturorna som kommer till Scania avser
produktionsmaterial och resterande fakturor avser omkostnader och
investeringar. För att kunna använda INVOIC-meddelanden vid faktura-
hanteringen krävs frekventa inköp och möjlighet till någon slags kontroll-punkter.
Dessa villkor uppfylls främst vid inköp av produktionsmaterial.

INVOIC-meddelandet kontrolleras mot AVIEXP-meddelandet och mot pris-
registret. Om dessa inte överensstämmer, kontrolleras detta med material-
planerarna. Exempel på fel som förekommer är att något har skrivits av fel från
följesedeln vid manuell inregistrering av denna eller att enheten (exempelvis
styckvis eller pall) inte överensstämmer mellan exempelvis prisregistret och
INVOIC-meddelandet. Om något är fel med en faktura som kommer via ett
INVOIC-meddelande, innebär denna faktura mer jobb för de som arbetar på
Scania än en traditionell faktura som skall registreras manuellt. Detta merarbete
beror på att, vid ett felaktigt INVOIC-meddelande, måste någon person på
Scania leta upp var felet finns och rätta till detta fel inför framtida EDI-
kommunikation. I 90% av fallen uppskattas felen finnas internt hos Scania och på
Scania har de erfarenhet av att, om ett problem uppstår hos en leverantör, brukar
detta rättas till med omedelbar verkan.

På grund av det merarbete som orsakas om en faktura inte överensstämmer exakt
med aviseringen och prisregistret, pågår diskussioner inom Scania om vilka
toleranser som skall användas för att en faktura skall accepteras som godkänd.

”Self-billing”
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Istället för att använda INVOIC-meddelandet eller vanliga pappersfakturor, kan
ett begrepp som kallas "self-billing" användas. Detta begrepp används redan idag
av Saab Automobile AB och projekt angående detta pågår hos Scania. Saab
Automobile AB startade med "self-billing" redan på 1970-talet mot en finsk
leverantör. Därmed var de först i Sverige med att använda detta begrepp och blev
banbrytare på området, som till en början inte ansågs vara accepterat ur
lagstiftningssynpunkt. Idag är det dock lagligt att tillämpa "self-billing".

"Self-billing" innebär att det inte skickas någon faktura från leverantören till
kunden, utan kunden betalar istället på eget initiativ för de artiklar som har
inkommit. Saab Automobile AB betalar till exempel sin leverantör, med avseende
på det antal bilar som Saab Automobile AB producerar under en dag. Som
exempel kan nämnas att om 1 000 bilar har producerats under en dag, betalar
Saab Automobile AB därefter 2 000 framsäten till den underleverantör som
levererar dessa.

Om "self-billing" börjar användas av Scania i framtiden blir det eventuellt aktuellt
med andra betalningsvillkor än de som Scania har mot sina leverantörer idag. Då
förväntas stora diskussioner kring avtalsfrågor. Denna övergång är eventuellt
tänkbar i samband med att ekonomisystemet byts ut hos Scania under 1998.

Användandet av elektroniska fakturor eller "self-billing" försvåras av att olika
lagstiftning gäller i olika länder. Som exempel nämns av Scania att de tyska
leverantörerna ännu inte är riktigt mogna för att överge pappersfakturorna och att
fransmännen kräver pappersfakturor även om fakturor skickas med ett INVOIC-
meddelande. I Belgien tillåts för närvarande inte INVOIC-meddelanden
överhuvudtaget. På Scania tror de dock att en standardisering kommer att ske av
vad som skall vara tillåtet eller ej inom EU.

ENGDAT

ENGDAT är ett EDI-meddelande av ODETTE-standard, som används för att
överföra CAD-filer via EDI. Volvo AB är ett företag som har kommit långt inom
detta område, liksom Saab Automobile AB. Konstruktören skriver då in vissa
parametrar som innebär att CAD-filen omsluts av en "postpåse" i form av ett
EDI-meddelande. Scania kommer i framtiden att använda sig av ENGDAT i
större utsträckning än vad de gör idag. Idag sker uppkoppling mot modem vid
överföring av ritningar.
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Meddelanden i framtiden

Scania kommer mer och mer att övergå till meddelanden av EDIFACT-standard.
EDIFACT-standarden innebär bland annat större möjlighet till betalning av
tjänstefakturor och betalning av frakter. Arbete pågår med att konvertera
ODETTE-meddelanden till subset av EDIFACT-meddelanden, för att anpassa
meddelandestandarden mot övriga branscher. För Scania behöver inte några stora
nyinvesteringar göras med avseende på standardbytet, utan det handlar främst om
kostnader för konsulttiden som åtgår för att göra anpassningar i dagens system.
Under hösten 1997 förväntas Scania ha övergått till EDIFACT-standard.
Företaget kommer dock kunna hantera nuvarande ODETTE-meddelanden
parallellt med subset av EDIFACT-meddelanden.

Arkivering

Fakturor arkiveras under tio år. Till en början arkiveras de i datorn, för att sedan
övergå till en robotstation efter en viss tid. Efter ytterligare en tid filmas de på
mikrofilm och arkiveras i ett arkiv. I regel tas även pappersfakturor ut och
arkiveras, även om detta inte anses vara nödvändigt. Om en faktura väl är ut-
tagen på papper en gång, förklaras på Scania att detta papper måste arkiveras. Då
räcker det inte att spara fakturan i datorn, utan då är det papperskopian som är
giltig. Detta gäller även för övriga dokument som tas ut på papper.

Ekonomisk kalkyl

På Scania har inte någon konkret ekonomisk kalkyl utförts för att beräkna
kostnadsbesparingar med EDI. Någon efterkalkyl har heller inte genomförts. Till
en början registrerades samtliga kostnader som hade med EDI och ODETTE att
göra, men efterhand insågs det att alltför många funktioner berördes av EDI och
att det inte längre var möjligt att registrera alla kostnader.
En stor del av kostnaderna för EDI anses inte heller vara möjliga att inkludera i
en ekonomisk kalkyl, eftersom de är icke-kvantifierbara. Det är endast de
kvantifierbara kostnaderna som kommunikationskostnader och arbetstid som på
ett entydigt sätt kan inkluderas.

Det anses även vara svårt att i en kalkyl ta hänsyn till den kapitalrationalisering
som uppstår, i form av snabbare betalningar eller mindre lager, vid ett införande
av EDI. Detta på grund av svårigheten att avgöra hur mycket av rationaliseringen
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som beror på att EDI har införts i verksamheten och hur mycket som beror på
andra förändringar.

Fördelar med EDI

Fördelarna med EDI, anses på Scania vara att fakturahanteringen förenklas, att
kapitalrationalisering uppnås samt att lägre kommunikationskostnader och
tidsbesparingar erhålls vid arbete med leveransplaner.

Tidsbesparingen vid arbete med leveransplanerna, förklaras av Scania med att de
skickar leveransplaner en gång per vecka till vissa leverantörer. Om dessa
leveransplaner skulle skickas med post eller fax och registreras manuellt, torde
det ta tre till fyra dagar innan leverantören har registrerat leveransplanen i sitt
datasystem. På denna tid kan informationen ha hunnit bli inaktuell. Vid över-
föring av leveransplanen via EDI-meddelandet DELINS, sker allt i princip
momentant och leverantören får därmed högaktuell information.

Genom användande av EDI säkerställs även att informationen når fram till
adressaten, vilket inte automatiskt registreras i vanliga fall.

Materialplanerarna på Scania ser även stora fördelar i att inte behöva ringa och
kontrollera om godset är på ingående eller ej, eftersom de nu får ett leverans-
aviseringsmeddelande (AVIEXP) i samband med att godset skickas från
leverantören.

Tänkvärt om EDI

Ett mycket viktigt krav vid införande av EDI, anses på Scania vara att de interna
datasystemen och EDI-systemet måste vara integrerade. Det skall inte behövas
några manuella registreringar för att överföra informationen mellan exempelvis
MPS-systemet och EDI-systemet, utan allt skall gå automatiskt. Ju fler manuella
inmatningar som görs, desto större är risken att någonting knappas in fel eller
feltolkas. Det är därför viktigt att en kvalitetssäkring görs av de leverantörer som
implementeras i EDI-samarbetet och att det kontrolleras om leverantörerna har
integrerade system. Kvalitetssäkringen av leverantörerna skall både gälla
begreppet "0-fels artiklar" och begreppet "0-fels meddelanden". Med "0-fels
meddelanden" avses att kontroll inte kontinuerligt behöver göras av leverantörens
meddelanden, eftersom dessa förutsätts vara korrekta.
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Förutom att tillse att datasystemen är integrerade, anses det första steget i ett
EDI-införande vara att ha i åtanke att många gamla datasystem inte är för-
beredda för extern datorkommunikation och att anpassning av dessa därför är
nödvändiga.

Det anses även vara av högsta betydelse att EDI-projektet är förankrat i hela
företaget samt att alla som berörs av EDI vet vad begreppet innebär och är
insatta i problematiken kring EDI. På Scania efterfrågas även en tydlig anvisning
om vem det är som har det övergripande ansvaret för EDI-arbetet. Detta anses
vara svårt att exakt specificera, eftersom det är så pass många avdelningar och
personer som på olika sätt är involverade i EDI-arbetet.

Från Scania:s sida påpekas det även att det är viktigt att från början se till att
begränsa den informationsmängd som skickas på ett EDI-meddelande. Detta på
grund av att ju mer information som skickas, desto större är risken att något blir
fel. Företaget skall dessutom i så stor utsträckning som möjligt försöka åter-
använda den information som redan finns i de interna systemen, istället för att på
nytt skriva in informationen från ordern, godsmärket eller fakturan.

Scania har avtalat med sina leverantörer om att all fritext skall skickas brev-
ledes. Om leverantören vill meddela Scania någonting, exempelvis att ett
kontonummer är ändrat, får detta inte meddelas på INVOIC-meddelandet även
om detta rent teoretiskt är möjligt.

På Scania anser de att det är viktigt att redan från början klargöra vilken
information som är nödvändig i de olika arbetsmomenten och att tillse att denna
information tillhandahålls på ett så smidigt sätt som möjligt. Som exempel kan
nämnas ett problem som de anser sig ha vid godsmottagningen hos Scania.
Problemet är att all den information som krävs vid godsmottagningen inte finns
registrerad på följesedeln. Exempelvis leverantörsnumret och AVIEXP-
meddelandets nummer finns inte alltid angivet. Då krävs manuellt arbete med att,
via datasystemet, ta reda på denna information. Det smidigaste hade i detta fall
varit att AVIEXP-meddelandets nummer hade angivits på följesedeln så att ingen
kontroll behövde ske.

På Scania är de även av åsikten att det är viktigt att se till att EDI genomförs på
central nivå och att inte alltför stora lokala anpassningar görs i EDI-systemet hos
olika dotterbolag. En leverantör skall inte behöva använda sig av två olika
kommunikationsvägar för att kunna kommunicera via EDI med företaget (även
om det rör sig om två olika dotterbolag).
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4.2 VOLVO LASTVAGNAR AB

Volvo Lastvagnar AB utvecklar, producerar och marknadsför lastbilar.

90% av de lastbilar som produceras tillhör kategorin tunga lastbilar. Volvo
Lastvagnar AB är den näst största producenten i världen av denna typ av
lastbilar.

Volvo Lastvagnar AB har verksamhet på sex orter i Sverige och finns även i
USA, Belgien, Brasilien, Australien, Skottland, Polen och Peru.

Alla hytter till Volvo Lastvagnar:s lastbilar, förutom hytter till Nordamerika och
till Sydamerika, tillverkas i fabriken i Umeå.

Det första införandet av EDI inom Volvo-koncernen genomfördes 1987.

Samarbetspartner inom EDI

När en ny leverantör skall anlitas av Volvo Lastvagnar AB är det ett krav att
leverantören kan kommunicera via EDI enligt ODETTE-standard. Detta krav
frångås endast om leverantören har en unik produkt som Volvo Lastvagnar AB
inte kan köpa av någon annan leverantör.

EDI-kommunikation hos Volvo Lastvagnar AB

Volvo-koncernen har ett gemensamt bolag, Volvo Data, som sköter den tekniska
sidan av all EDI-kommunikation inom koncernen. Alla EDI-meddelanden som
skickas från något Volvo-bolag, går via en EDI-konverterare hos Volvo Data
som konverterar meddelandena från det interna formatet till meddelanden av
ODETTE-standard. Eftersom olika versioner av ODETTE-standarden används
gentemot olika leverantörer konverteras meddelandet till lämplig version
beroende på till vilken leverantör som det skall skickas. Alla meddelanden som
skickas till något Volvo-bolag genomgår, hos Volvo Data, motsvarande
konvertering från EDI-meddelande av ODETTE-standard, till internt format.

Kommunikationen mellan Volvo Data och leverantörerna sker via X.25-nätet.
Det kommunikationsprotokoll som används är OFTP.
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Leverantörsavtal

När EDI-kommunikation skall införas mot en ny leverantör upprättas en
"Överenskommelse om kommunikation" (Communication agreement) med
leverantören. I detta dokument anges allmänna uppgifter om leverantören, fysisk
adress, nätverksadress, vilken nätverksservice som skall användas, vilka tider på
dygnet som kommunikationen skall vara öppen med mera. Detta dokument
skickas till Volvo Data, som sedan genomför test av kommunikationslinjen.

Nästa steg är att upprätta en "Överenskommelse om filöverföring" (Application
agreement) med leverantören. I detta dokument anges bland annat vilka
meddelanden som skall utbytas och vilken version av meddelandena som skall
användas. Dokumentet skickas till den aktuella Volvo-fabriken, som sedan
överenskommer med leverantören om när kommunikationen skall testas. Denna
test består ofta av att leveransplaner skickas till leverantören och att en kontroll
görs om innehållet i den leveransplan som leverantören har erhållit överens-
stämmer med den leveransplan som har skickats. Test av leveransavisering och
fakturaregistrering görs även.

Varje leverantör erhåller en pärm som beskriver de olika ODETTE-
meddelandena och vilka segment av dessa meddelanden som skall användas vid
kommunikation med Volvo-fabriken. Dessutom innehåller pärmen en beskrivning
av hur kommunikationen går till rent tekniskt. Denna pärm är gemensam för hela
Volvo-koncernen.

Meddelanden som används

Hos Volvo Lastvagnar AB i Umeå används fyra olika ODETTE-meddelanden:
DELINS, AVIEXP, INVOIC och SYNCRO. Leveransplanen, DELINS,
infördes 1990 och var det meddelande som infördes först. Nästa meddelande som
infördes var leveransaviseringen, AVIEXP. Förutom ovan nämnda meddelanden
skickas numera även CAD-ritningar via EDI.

DELINS
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Detta meddelande består av en leveransplan över ett rullande år. Innan EDI
infördes skickades leveransplaner till leverantörerna per post en gång per månad.
Detta utvecklades sedan till att leveransplaner skickades till leverantörerna per
fax en gång per vecka. I och med att EDI har införts, skickas nu leveransplaner
till leverantörerna två gånger per vecka.

Med de flesta leverantörerna skrivs kontraktsorder. Detta innebär att kvantiteten
inte specificeras i avtalet. Det är istället leveransplanen som anger vilken
kvantitet som skall levereras. De tre första dagarna på leveransplanen är "frysta",
vilket innebär att beställningar som är gjorda inom denna period inte kan ändras.
Det finns dock undantag från detta, exempelvis för inköp av råplåt, där upp till 15
veckor kan vara "frysta". Detta beror på att produktionsledtiden för denna typ av
produkt kan vara hela 15 veckor.

I ett avtal med leverantören regleras hur många veckors behov av råmaterial till
produktionen som leverantören är garanterad att få betalt för av Volvo Last-
vagnar AB, om prognosticerade order av någon anledning skulle utebli.

Med vissa leverantörer, exempelvis leverantörer av reservdelar, skrivs
kvantitetsorder. Detta beror på att det är dyrt att tillverka reservdelar i små serier.
En order måste därför läggas på en större kvantitet än vad som egentligen är
önskvärt.

DELINS-meddelandet används mot 230 av företagets totalt 430 leverantörer.
Detta innebär att 92% av volymvärdet köps in via DELINS-meddelandet (målet
för 1996 var 92%).

AVIEXP

AVIEXP-meddelandet är en avisering av gods som har levererats. Detta
meddelande används som underlag vid inrapportering av gods och innehåller
bland annat uppgifter om följesedel, artikel och antal.

Allt gods som levereras resulterar i en godsmottagningsrapport. I dagsläget
erhålls AVIEXP-meddelanden för 51% av dessa godsmottagningsrapporter
(målet för 1996 är 70%).

INVOIC
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Alla fakturor som inkommer till Volvo Lastvagnar AB i Umeå registreras med
ankomstdatum. Betalning sker sedan efter överenskommen tid (oftast 30 dagar).
Ett användande av elektroniska fakturor, det vill säga INVOIC-meddelanden,
innebär att leverantören får betalt tidigare eftersom fakturan inkommer till Volvo
Lastvagnar AB tidigare.

32% av alla fakturor inkommer i form av ett INVOIC-meddelande (målet för
1996 är 40%).

SYNCRO

SYNCRO-meddelandet används vid inköp av chassinummerstyrt material.
Exempel på sådant material är stolar. Eftersom det finns så många olika varianter
på stolar är det omöjligt att beskriva en komplett stol med ett artikel-nummer.
Beställning av stolar görs därför via SYNCRO-meddelandet, där varje stol är
knuten till ett specifikt chassinummer.

SYNCRO-meddelanden skickas till tre olika leverantörer. Förutom till en
leverantör av stolar, skickas SYNCRO-meddelanden även till en leverantör av
ledningsmattor och till en leverantör av lackerade plastdetaljer.

Meddelanden i framtiden

Inom Volvo-koncernen pågår försök med att övergå till elektroniska fakturor
enligt EDIFACT-standard. Denna övergång görs i första hand för interna fakturor
inom Volvo-koncernen. I framtiden kommer dock alla EDI-meddelanden att vara
av EDIFACT-standard.

Arkivering

Alla elektroniska fakturor skrivs ut på papper för arkivering. Detta på grund av
att företagets revisorer kräver detta.

Ekonomisk kalkyl
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Volvo Lastvagnar AB i Umeå genomförde inte någon ekonomisk kalkyl över vad
ett införande av EDI skulle innebära. Däremot gjordes en sammanställning av
vilka plusposter och vilka minusposter som var förknippade med ett införande av
EDI.

Ingen kalkyl har heller genomförts efter införandet. Det enda som har gjorts är en
uppföljning av hur lageromsättningen har förändrats i takt med att EDI har
införts.

Fördelar med EDI

En av fördelarna, som nämns hos Volvo Lastvagnar AB, vid ett införande av EDI
är att produktionsplaneringen underlättas. Meddelandet för leverans-avisering,
AVIEXP-meddelandet, innebär nämligen att materialplanerarna kan få uppgift
om när godset är skickat från leverantören. De kan då börja planera
produktionen. AVIEXP-meddelandet underlättar alltså bevakningen av att
materialet har skickats från leverantören samt underlättar även inrapporteringen
av godset hos godsmottagningen.

Införandet av EDI hos Volvo Lastvagnar AB har inneburit att ledtiden för att
överföra information har minskat samtidigt som kvaliteten på informationen har
ökat. En direkt följd av detta är att lagernivåerna har kunnat minskas.

Vid användande av EDI förklaras det på Volvo Lastvagnar AB, att leverantören
slipper det tidskrävande arbetet med att manuellt registrera leveransplanen i det
egna datasystemet. Även övrigt administrativt arbete för denne, som till exempel
arbete med att skicka fakturor, minskar.

Om leveransplanerna (DELINS-meddelandena) även direkt skickas till
personalen som arbetar i produktionen hos leverantören, finns det möjlighet att
förkorta produktionsledtiden. Detta på grund av att informationen kommer till rätt
plats direkt, utan att några mellanhänder är nödvändiga.

Vid användande av EDI för överföring av leveransplaner, erhålls även ett bra
underlag för materialhemtagning. Detta på grund av att leveransplanerna hela
tiden underhålls och täcker ett helt år.

På Volvo Lastvagnar AB har ytterligare fördelar erhållits angående minskat
administrativt arbete. Genom att införa elektroniska fakturor har arbetet med
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fakturaregistreringen reducerats. Detta innebär även att risken för att någon skall
"knappa fel" vid registrering av en faktura har försvunnit.

Under hösten 1996, har automatisk avläsning av godsflaggor vid gods-
mottagningen införts hos Volvo Lastvagnar AB i Umeå. Detta innebär en
förenkling av godsmottagningen.

Vid godsmottagningen görs kontroll mot leveransaviseringsmeddelandet, för att
säkerställa att det är rätt gods som har inkommit.

Tänkvärt om EDI

Hos Volvo Lastvagnar AB påpekas det att vikten av att ha ett bra prognos-
system ökar om EDI-kommunikation används. Detta beror på att EDI innebär
möjligheter att automatisera inköpsprocessen i stor utsträckning, vilket innebär
att den manuella bedömningen i samband med inköp minskar och att prognoserna
i större utsträckning ligger till grund för inköp. Av denna anledning undersöks
hos Volvo Lastvagnar AB, hur det prognossystem som används inom företaget
kan förbättras.

Prognossystemet som används av företaget idag anses dock fungera bra för
många artiklar, exempelvis sådana artiklar som har en relativt jämn efterfrågan.
Prognossystemet fungerar däremot sämre för de artiklar som har en väldigt
varierande efterfrågan.

Även vikten av att ha ett korrekt lagersaldo har ökat i och med att EDI används.
Detta beror på att EDI har inneburit möjligheter att minska lagernivåerna. Efter-
som endast ett litet antal artiklar lagerhålls, ställs större krav på att det lager-
saldo som finns registrerat i datasystemet överensstämmer med det antal artiklar
som finns på lagerhyllan.

För att öka kontrollen över det totala antalet artiklar som finns inom företaget,
anses det vara önskvärt att inte bara ha kontrollpunkter i lagret, utan även i
produktionen för att registrera artiklar som är i arbete.
Volvo Lastvagnar AB i Umeå kräver att deras leverantörer integrerar EDI-
systemet med sitt interna datasystem. Om detta krav inte uppfylls får
leverantören automatiskt låga poäng i den leverantörsbedömning som genom-
förs. Vid denna bedömning kontrolleras även att ledtiden från leverantören inte är
mer än fyra dagar från produktionsstart till avsändning. Detta innebär att leverans
skall ske direkt från produktionen och att artiklar inte skall lagerhållas.
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Om EDI-systemet inte är integrerat med det interna datasystemet hos
leverantören, uppnås ej den önskade effekten med kortare ledtider, eftersom
leverantören då måste skriva in alla uppgifter manuellt i sitt eget datasystem.
Detta kan bli väldigt tidskrävande eftersom Volvo Lastvagnar AB, i och med
införandet av EDI, ser möjligheten att skicka leveransplaner allt oftare till
leverantören. Dessutom finns det en risk att något blir fel när uppgifter överförs
manuellt mellan två olika system.

Vid införandet av EDI anses det av Volvo Lastvagnar AB, vara viktigt att tillse
att leverantören förstår att det är uppgifterna på leveransplanen som han skall
arbeta emot och att det inte skickas någon ytterligare bekräftelse i form av en
order.

På Volvo Lastvagnar AB läggs även stor vikt vid att leverantören skall ha drift-
säkra system och väl dokumenterade rutiner.

På Volvo Lastvagnar AB förklaras det även att det ofta tar längre tid att införa
meddelandet för leveransavisering, AVIEXP-meddelandet, än det tar att införa
meddelandet för leveransplan, DELINS-meddelandet. Detta beror på att
leverantören inte ser lika stora fördelar med detta meddelande som de gör med
DELINS-meddelandet. Därmed är leverantören inte heller lika intresserad av att
införa AVIEXP-meddelandet och av att få det att fungera tillfredsställande. Detta
är anledningen till att målet för i hur stor utsträckning AVIEXP-meddelandet
skall införas hos Volvo Lastvagnar AB, inte är satt lika högt som målet för
DELINS-meddelandet. För att kunna använda AVIEXP-meddelandet, förklaras
att DELINS-meddelandet även bör användas, eftersom vissa uppgifter från detta
används vid leveransaviseringen.

De erfarenheter som finns på Volvo Lastvagnar AB i Umeå är att det kan ta allt
ifrån några dagar till några månader att etablera EDI-kommunikation med en
leverantör. Hur lång tid det tar beror på vilken datormognad den aktuella
leverantören har.

En fördel med EDIFACT-standarden jämfört med ODETTE-standarden är att
den är mer allmänt utformad och även passar för kommunikation avseende
tjänster. ODETTE-standarden är däremot uppbyggd kring artikelnummer, vilket
gör att den passar bäst för kommunikation avseende traditionell produktion.

Vid automatisk avläsning av godsflaggor, förklaras på Volvo Lastvagnar AB i
Umeå, att godset kan placeras på en rullbana för att sedan läsas av med hjälp av
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en scanner. Om rullbanan är rak innebär det att en scanner förs in från sidan för
att läsa av godsflaggan. Detta kräver att godsflaggan placeras på exakt samma
ställe på allt gods, vanligtvis i nedre vänstra hörnet. På Volvo Lastvagnar AB i
Umeå anses det därför vara bättre om rullbanan är byggd i en vinkel, det vill säga
att godset först åker rakt fram, för att sedan svänga av nittio grader åt höger eller
vänster. Scannern har då en fast position medan godset åker förbi scannern på
rullbanan. Detta innebär att scannern kan läsa av ett större område på godset, till
exempel hela nedre framkanten. Förutom att avläsningen av godsflaggan inte blir
lika beroende av godsflaggans placering på godset, blir avläsningen inte heller
lika känslig för vibrationer eftersom scannern har en fast position.

4.3 HUSQVARNA AB

Husqvarna AB startade 1689 med att tillverka vapen. Företaget ingår sedan 1978
i Electrolux-koncernen.

Husqvarna AB består av fyra tillverkande enheter och tre marknads-
organisationer. Den huvudsakliga affärsverksamheten är att utveckla, tillverka
och marknadsföra skogs- och trädgårdsprodukter.

Tillsammans med dotterbolagen omsätter Husqvarna AB cirka tre miljarder
kronor och har cirka 2 500 anställda, varav tre fjärdedelar i Sverige.

Samarbetspartner inom EDI

1990 började EDI införas mot vissa leverantörer till Husqvarna AB. Till att börja
med involverades leverantörer som även är leverantörer till bilindustrin. Dessa
hade nämligen i stor utsträckning redan infört EDI mot företag inom bil-industrin.
De första EDI-kopplingarna gjordes till leverantörer som svarar för ett stort
volymvärde, men nu försöker Husqvarna AB få med så många leverantörer som
möjligt i EDI-samarbetet.

I dagsläget har Husqvarna AB EDI-samarbete med cirka 70 leverantörer, både
utländska och svenska. Dessa leverantörer svarar för cirka 50% av volym-värdet.
Inom koncernen pågår ett projekt som har som målsättning att 90% av
volymvärdet på leveransplanerna skall överföras via EDI. Electrolux AB har
tillsammans med Strålfors tagit fram ett EDI-paket som innebär en mjukvaru-
kostnad på 20 000 - 25 000 kronor, för att underlätta för leverantörer att ansluta
sig till ett EDI-samarbete. Husqvarna AB går nu ut till 120 nordiska leverantörer
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och ber dem återkomma med sin EDI-plan, om de har någon. Inköparna på
Husqvarna AB arbetar dessutom aktivt för att ta reda på leverantörernas EDI-
plan i samband med besök hos dessa. När Husqvarna AB går ut och gör en
offertförfrågan ber de också leverantören redogöra för sin EDI-plan. Om valet
står mellan två i övrigt likvärdiga leverantörer, kan möjlighet till EDI-
kommunikation bli det som avgör vilken leverantör som väljs.

EDI-kommunikation hos Husqvarna AB

All EDI-trafik till och från Husqvarna AB, går via Electrolux AB i Stockholm.
Electrolux AB har ett eget kommunikationsnät inom Europa, Luxnet, som är
uppkopplat 24 timmar om dygnet. De flesta stora leverantörerna använder sig av
X.25-nätet för kommunikationen, vilket innebär att de är uppkopplade "on-line".
Den fasta avgiften för detta är hög, men samtalsavgiften är däremot låg. De små
leverantörerna väljer ofta att använda sig av X.28-nätet för kommunikationen.
Detta innebär att dokumenten läggs i en elektronisk brev-låda som rings upp
varje dag av respektive leverantör för att hämta hem dokumenten. Den fasta
kostnaden för detta alternativ är lägre, medan samtals-kostnaden är högre
(ungefär som vanlig telefonkostnad).

Företagets MPS-system är kopplat till en stordator i Stockholm. I stordatorn
skapas alla leveransplaner och där registreras även alla fakturor. Aviserings-
filerna är däremot kopplade till ett fabrikshanteringssystem, som bland annat styr
conveyrar och automatiska truckar.

Meddelanden som används

De meddelanden som används av Husqvarna AB är DELINS (leveransplan inom
ODETTE), DELFOR (leveransplan inom EDIFACT), KANBAN (avrops-
förfarande inom ODETTE), AVIEXP (avisering inom ODETTE) och INVOIC
(fakturor inom ODETTE).

Varje fabrik inom Electrolux AB har ett eget upplägg för hur de skall
kommunicera med sina leverantörer. I och med detta, blir det lättare för fabriken
att anpassa sig och utforma meddelanden utifrån olika leverantörers behov. I
framtiden kommer företaget troligen att helt gå över till EDIFACT- meddelanden.
En ny EDIFACT-standard för vitvarubranschen, EDIWHITE, håller nu på att
utvecklas.
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För att använda KANBAN-meddelandet, krävs täta leveranser. Detta sparar
förrådsutrymme och innebär att leverantören får hålla lager istället. På Husqvarna
AB fungerar det som så att godset levereras direkt till monterings-banan utan att
någon kontroll sker. Detta kräver att godset är kvalitetssäkrat.

DELFOR/DELINS

Husqvarna AB har leveransavtal med de flesta av sina leverantörer. I detta avtal
regleras bland annat juridiska frågor, till exempel vad som gäller vid pris-
ändringar och vem som har ansvaret vid annulering av en beställning. Mot de
leverantörer som företaget har ett leveransavtal, läggs en antalslös order för varje
artikel. Denna order åberopar leveransavtalet. Var 14:e dag skickas sedan en
leveransplan över ett rullande år till leverantören från planerarna. Detta görs via
EDIFACT-meddelandet DELFOR eller ODETTE-meddelandet DELINS.
Leveransplanen är ett önskemål om hur Husqvarna AB vill ha leveransen. Om
leverantören inte accepterar leveransplanen är det upp till denne att höra av sig
till Husqvarna AB inom cirka fem dagar. Leveransplanen sparas i dator under två
år.

För vissa utländska leverantörer samt för vissa små leverantörer använder
Husqvarna AB sig av traditionella antalsorder, som de sedan avropar via
DELFOR eller DELINS.

Till de leverantörer som ej har EDI, skickas leveransplanen via fax direkt från
datasystemet, utan att den skrivs ut på papper först. Faxet kan antingen skickas
direkt till leverantören efter en nettobehovskörning eller läggas i en elektronisk
brevlåda för kontroll och tillägg av eventuella kommentarer innan den skickas till
leverantören.

Arkivering

Än så länge skrivs alltid automatiskt en papperskopia på fakturan ut för
arkivering, men undersökningar pågår inom Electrolux AB för att skapa ett
elektroniskt arkiv.

Fördelar med EDI
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Uppnådda fördelar för Husqvarna AB är att godsmottagningen har blivit enklare,
går snabbare och kräver mindre ytor. Personalstyrkan har kunnat reduceras och
det har blivit bättre ordning och reda. Användandet av aviseringsmeddelanden
har inneburit att mängden telefonsamtal för att ta reda på om godset är på väg har
minskat kraftigt. Nu vet godsmottagningen och planerarna i förväg vad som är på
väg.

Även fakturahanteringen har förenklats avsevärt. Tidigare registrerades allt gods
som kom hem, på ett kort dagen efter godsets ankomst. På kortet fanns uppgifter
om produkt, kvantitet med mera. Detta kort skickades sedan till
ekonomiavdelningen som jämförde kortet med fakturan. Denna jämförelse
stämde i 80% av fallen och då gick fakturan till betalning. Vid användande av
EDI kontrolleras pris, betalningsvillkor och levererat antal automatiskt. Om dessa
uppgifter är riktiga, går fakturan till betalning, om inte erhålls en avvikelserapport
i form av ett memo och då måste problemet rättas till manuellt.

Tänkvärt om EDI

De problem som Husqvarna AB främst har upplevt vid ett införande av EDI, är
att införandet kan ta lång tid (ibland upp emot ett halvår). Detta kan bero på
tekniska problem hos leverantören eller hos företaget självt.

Husqvarna AB upplever dock inte att de låser sig vid en viss leverantör om de
inför EDI mot denna. Detta på grund av att ett införande av EDI mot en
leverantör inte innebär några ekonomiska åtaganden för Husqvarna AB, eftersom
investeringen i EDI redan är gjord. Vissa leverantörer har dock varit tveksamma
till investeringen i ett EDI-samarbete, på grund av att de är osäkra på om de
kommer att vara kvar som leverantörer till Husqvarna AB i framtiden.

Inom Husqvarna AB kan betalningsvillkoren variera från leverantör till
leverantör. Viss förhandling sker med större leverantörer om bättre betalnings-
villkor vid ett införande av den elektroniska fakturan INVOIC.

När Husqvarna AB började använda elektroniska fakturor, infördes dessa först
internt mellan olika bolag innan de började att användas externt.

För närvarande pågår det försök hos Husqvarna AB med att scanna in
traditionella pappersfakturor. Dessa fakturor skall då kunna attesteras
elektroniskt och betalas elektroniskt direkt till leverantörens konto.
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På Husqvarna AB anses säkerheten för fakturorna vara tillräcklig eftersom
adressen kontrolleras och lösenord utbytes. Ytterligare en kontroll uppkommer
genom aviseringsförfarandet. En avisering skickas till Husqvarna AB, som
kvitterar denna när leverantörsnummer och kollinummer läses in vid leveransen.
Leverantören måste sedan åberopa dessa uppgifter på fakturan.

4.4 IKEA

IKEA grundades 1943 och är en av världens största återförsäljare av möbler.
Företaget har specialiserat sig på stilfulla möbler av skandinavisk design, till en
relativt låg kostnad.

IKEA har 128 helägda varuhus i 26 länder och företaget besöks av över 108
miljoner människor per år. Under 1994 sålde IKEA varor för ungefär fem
miljarder kronor.

Samarbetspartner inom EDI

IKEA har infört EDI mot cirka 26 leverantörer. Av dessa finns omkring 20
stycken i Sverige, ett fåtal i Danmark och någon enstaka i Finland. Dessa
leverantörer svarar för en inköpsvolym på cirka 500 miljoner kronor, vilket
motsvarar ungefär 10% av den totala inköpsvolymen hos IKEA.

De första EDI-kopplingarna mot leverantörer gjordes för fem år sedan och avsåg
konceptet Direktdistribution. De leverantörer som IKEA då valde att införa EDI
mot var sådana leverantörer som levererar skrymmande produkter som IKEA inte
önskar ha i lager. Exempel på sådana produkter är soffor. Det koncept som
används benämnes då Direct Distributed Sofas. Dessa produkter levereras direkt
till kunden från leverantören, utan att passera varuhuset. Genom att använda EDI
har leveranstiden för denna typ av produkter förkortats och IKEA behöver
därigenom inte lagerhålla dessa produkter.

IKEA använder även ett koncept som de kallar för Quick Response. Detta
innebär att IKEA utlovar en kort leveranstid för vissa produkter, till exempel tio
dagar för kök och kontorsmöbler. En förutsättning för att IKEA skall klara detta
är att kommunikationen med leverantören sker via EDI. Till dessa leverantörer
skickas inga prognoser, utan leverantören får istället planera sin produktion
baserat på historik. Quick Response beskrivs av Bernardi och Larsson i boken
Elektronisk handel med ECR och Quick Response.2 Enligt synsättet i denna bok
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kan Quick Response utvecklas till att omfatta ett ännu närmare samarbete mellan
leverantör och kund än vad som är fallet hos IKEA. Leverantören kan till
exempel få tillgång till aktuell försäljningsinformation från kunden, vilket innebär
att leverantören kan planera nya leveranser utan att invänta en order från kunden.

IKEA har även infört EDI mot ett antal leverantörer av sådana möbler som
beställs via avrop från en leveransplan. Leveransplanen skickas ut, via
EDIFACT-meddelandet DELFOR, var fjärde vecka och specificerar order under
de närmaste fyra veckorna. Den innehåller även en prognos över vilka order som
kommer att läggas ytterligare åtta veckor framåt i tiden.

De ovan nämnda distributionsformer som används av IKEA, redovisas nedan i
figur 4.2.

Figur 4.2: Figuren visar de olika distributionsformer som IKEA använder.
(Fritt efter material från Frontec AB)

EDI-kommunikation hos IKEA

IKEA har utvecklat ett eget EDI-system, som innebär att en så kallad IKEA-box
installeras hos leverantören. Detta sker till en relativt låg kostnad för
leverantören, som dessutom får hjälp med utbildning i samband med
installationen. När systemet sedan är igång, har leverantören möjlighet att vända
sig till IKEA för att få hjälp om problem uppstår.

Leverantör
med IKEA-box

Avrop  Avrop

HämtköpQuick Response

Direktdistribution

VaruhusCentrallager

Slutlig kund
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IKEA-boxen är ej automatiskt ansluten till leverantörens interna datasystem, utan
det är upp till leverantören att själv införskaffa det som krävs för att kunna göra
denna anslutning. Detta har resulterat i att många små leverantörer inte har
integrerat IKEA-boxen med sitt interna datasystem. Istället skriver de ut
informationen som kommer in till boxen på papper, för att sedan mata in den i sitt
eget datasystem.

Leverantören har även möjlighet att använda IKEA-boxen vid kommunikation
med andra företag än IKEA. Den anpassning som då krävs varierar från fall till
fall, men är generellt sett relativt omfattande.

Alla EDI-meddelanden sänds via IKEA centralt. Där mellanlagras ibland de
meddelanden som har inkommit från olika varuhus, för att senare skickas vidare
till leverantören exempelvis en gång per dag.

Meddelanden som används

Ett av de meddelanden som används avser leveransplanen. Detta meddelande är
baserat på EDIFACT-meddelandet DELFOR och innehåller både en orderdel och
en prognosdel. IKEA tar även emot leveransaviseringar via EDI. Detta
meddelande är baserat på ett EDIFACT-meddelande som kallas DESADV.

På IKEA anser de att de är i större behov av orderbekräftelser än vad ett
producerande företag är. IKEA har därför utvecklat ett eget meddelande för
orderbekräftelser eftersom det inte finns något EDIFACT-meddelande som
passar för de behov IKEA har. På orderbekräftelsen har leverantören möjlighet
att ändra kvantitet och leveransvecka. Om leverantören inte skickar någon
orderbekräftelse räknas det som att ordern är accepterad.

Ekonomisk kalkyl

Hos IKEA gjordes ingen direkta ekonomiska kalkyler på vad ett införande av
EDI skulle innebära. De gjorde snarare grova uppskattningar.

Fördelar med EDI
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Den främsta fördelen som IKEA upplever med EDI är att mindre arbetstid åtgår
till administrativt arbete. Det nya koncept som nu har införts, med kortare
leveranstider, hade inte heller varit möjligt utan EDI.

Tänkvärt om EDI

Hos IKEA har vissa problem uppstått, bland annat i samband med införande av
nya versioner av programvara. Även manualbyten har orsakat problem och
önskemål har framförts om att manualerna skall vara skrivna på svenska.

På IKEA upplever de också att det finns en risk för att EDI enbart blir en data-
fråga och att inte hela organisationen involveras på ett sätt som vore önskvärt.

Inom IKEA anses att utbildning av personalen är viktigt i samband med ett
införande av EDI. Om inte de uppgifter som matas in i systemet är riktiga, kan de
inte heller förvänta sig att få något bra ut ur systemet. De som har arbetat med att
implementera EDI, både hos IKEA och hos leverantörerna, har många gånger
inte heller haft tillräcklig kunskap för att göra detta på ett bra sätt. IKEA har
endast haft ett fåtal personer som har arbetat med att hjälpa användarna av EDI-
systemet med problemlösning. Detta har många gånger inte varit till-räckligt och
utökade resurser skulle behövas inom detta område.

Hos IKEA har det även visat sig att personalen inte har en klar uppfattning om
vad EDI är. EDI blandas ofta ihop med det order- och distributionskoncept som
IKEA använder sig av, det vill säga EDI tros vara detsamma som Direkt-
distribution och Quick Response.

På IKEA förklaras även att de leverantörer som ej har integrerat EDI-systemet
med det interna datasystemet, ännu inte har sett någon nytta av att införa EDI.
Dessa leverantörer menar att de lika gärna skulle kunna använda sig av direkt-
fax.

Nuvarande status på EDI-arbetet

I dagsläget sker arbete hos IKEA med att ta fram en mall för hur bedömningar
kan göras av vilka för- och nackdelar en leverantör uppnår vid ett införande av
EDI. Arbete pågår även med att klarlägga hur utbildningen av användarna bör
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vara utformad och med att definiera nyckelpersoner, både hos IKEA och hos
leverantören, vid en implementering.

Inom något år kommer IKEA antagligen även att använda EDI för de transport-
bokningar som leverantören gör hos IKEA. Det dokument som sedan står på tur
att överföras med EDI är fakturan. Detta ligger dock ytterligare något år in i
framtiden.

4.5 ESMA FÖRSÄLJNINGS AB

ESMA Försäljnings AB är ett teknikkunskapsföretag som erbjuder produkter och
tjänster till den serietillverkande industrin. Produktfloran som ESMA
Försäljnings AB arbetar med är mycket varierande. De handlar främst med
artiklar för skärande bearbetning och svarvdetaljer, men även med bland annat
busskyltar, doserpumpar för dialysvätska, värmesystem, topplock, låssystem och
headsets. Inköpen görs huvudsakligen från utlandet. Företaget har 47 anställda
och en omsättning på 180 miljoner kronor.

ESMA Försäljnings AB säljer främst till en fast kundkrets på ett hundratal
kunder som de har ett mycket nära samarbete med. Av dessa kunder är ungefär
30 stycken riktigt stora. 30% av omsättningen kommer från kunder inom bil-
industrin och 70% från mekanikföretag.

ESMA Försäljnings AB hjälper sina kunder med tekniska lösningar, att hitta rätt
tillverkare för olika komponenter och att ta hem produkten åt dem i rätt tid.
ESMA Försäljnings AB erbjuder dessutom sina leverantörer hjälp med att
marknadsföra sig i Sverige. På så sätt utökas leverantörernas marknadsandelar.

Samarbetspartner inom EDI

De kunder som ESMA Försäljnings AB för tillfället har EDI mot är två
Husqvarnaföretag och sju Scaniaföretag. Mot ett av Scaniaföretagen, Scania
Anger i Frankrike, och mot Husqvarnaföretagen är ESMA Försäljnings AB
uppkopplade direkt via X.25-nätet. Mot övriga Scaniaföretag sker
kommunikation via Scania Data. Två andra kunder där EDI-samarbete eventuellt
är nära förestående är Thyssen och Saab Automobile AB. Saab Automobile AB
kommer inom kort att fatta beslut om deras fakturering ska gå via EDI och i så
fall kommer ESMA Försäljnings AB att börja använda ODETTE-meddelandet
INVOIC. Volvo AB, som också är en kund till ESMA Försäljnings AB, har valt
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att själva vara direkt uppkopplade mot respektive leverantör och går alltså inte
via ESMA Försäljnings AB.

EDI-kommunikation hos ESMA Försäljnings AB

Inom lagerhanteringen hos ESMA Försäljnings AB är i princip allt datoriserat
(förutom inventeringen) och systemet uppdateras direkt vid avrapportering av
godset. ESMA Försäljnings AB har inte några fasta lagerplatser och därmed
krävs det någon slags datorisering för att hålla reda på var produkterna befinner
sig. En streckkodsläsare har köpts in av ESMA Försäljnings AB för att slippa
den manuella registreringen vid godsets avrapportering.

ESMA Försäljnings AB har 47-48 datorer sammankopplade i ett nätverk. Lager-
och orderhantering är ihopkopplade i nätverket. All programvara finns på en
Novell-server. Personalen använder PC-miljö i sitt dagliga arbete. Allt, utom
order- och fakturahanteringen, ligger i PC-miljö. I och med att order- och
fakturahantering ligger i Unix-miljö, måste detta transformeras för att kunna
användas i PC-miljön.

Både leverantörs- och kundreskontran är datoriserade och genom att knappa in
artikelnumret, finns möjlighet att se status för respektive produkt, exempelvis
"skickat" eller "plockas ut". Det finns även möjlighet att få fram en följesedel.

ESMA Försäljnings AB har möjlighet att följa godset även under leverans. Via
fraktsedelsnumret och Internet kan ASG kontaktas för att ta reda på var godset
befinner sig.

Ett antal modem finns samlade i en modempool för att kunna koppla upp data-
systemet mot banker och postkontor (alla fakturor och löner betalas elektroniskt)
samt ut på X.25-nätet. Möjlighet till uppkoppling mot andra nätverk finns även. I
och med att modemen är samlade i en modempool, innebär det att det inte är ett
speciellt modem som anropas när de vill komma ut på något externt nätverk. De
anropar istället modempoolen och får där det första lediga modemet uppkopplat
mot önskat nätverk. Detta innebär att de inte behöver vänta om någon annan
använder ett specifikt modem för tillfället, utan den enda gången de kan få vänta
är om alla modem används samtidigt.

Streckkodsetiketter skrivs ut av ESMA Försäljnings AB till de kunder som vill ha
det. Kunderna får själva avgöra vilken information de vill ska finnas med på
deras godsflagga, det vill säga etikett. Det är vanligt att till exempel antal och
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artikelnummer finns med och att det finns en sammanställningsflagga för hela
pallen som skickas. Sammanställningsflaggan anger alla artiklar och de
kvantiteter som finns i respektive pall. Om kunden har automatisk avläsning av
streckkoden är det av stor betydelse att etiketten placeras på samma ställe hela
tiden, annars hittar inte läsaren någon information. Scania är ett av företagen som
har automatisk avläsning och för deras del är det det nedre vänstra hörnet på
pallen som gäller för godsflaggans placering.

ESMA Försäljnings AB skickar även fraktsedlar med streckkoder som anger
avsändare och fraktsedelsnummer.

På ESMA Försäljnings AB ser de ingen vinst i att vara uppkopplade i en
tredjepartskommunikation med hjälp av ett VAN-företag (Value Added Net-
work). De anser att det är viktigt med den närmare kontakt som erhålls vid
direktkommunikation.

Meddelanden som används

De meddelanden som används av ESMA Försäljnings AB är av ODETTE-
standard och är för tillfället DELINS (leveransplan som erhålls från kund) och
AVIEXP (leveransavisering som skickas två timmar innan bilen med godset
avgår från ESMA Försäljnings AB till kunden).

ESMA Försäljnings AB har dock möjlighet att använda de flesta ODETTE-
meddelanden som finns, i och med att de har valt att köpa ett moduluppbyggt
EDI-system, där samtliga meddelanden ingår. För närvarande används alltså
endast två meddelanden, men fler kan snabbt kopplas in om någon kund är
intresserad av det.

Arkivering

För att lösa arkiveringsfrågan när ESMA Försäljnings AB alltmer börjar använda
sig av EDI för order- och fakturahantering, tänker de spara allt material på CD-
ROM skivor. Offerter skall sparas i två år, medan order och fakturor skall sparas
i tio år (offerter anses bli inaktuella snabbt, därav denna korta arkiveringstid).
Under en viss tid kommer dokumenten att finnas sparade på hårddisken, men i
och med att hårddisken riskerar att bli överbelastad, kommer informationen att
sparas över på två CD-ROM skivor. Den ena CD-ROM skivan skall arkiveras i
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ett brandskåp, medan den andra skall finnas till-gänglig för att kunna användas på
nätverket.

Fördelar med EDI

ESMA Försäljnings AB valde att införa EDI för ungefär två år sedan, främst på
grund av kundkrav. Företaget ser dock EDI som en viktig konkurrensfördel och
de ser även rationaliseringsmöjligheter i lager- och materialhanteringen.

På ESMA Försäljnings AB förklarar de att det är kunden som får de stora för-
delarna vid ett EDI-införande, även om leverantören erhåller vissa fördelar såsom
klara leveransdirektiv med fasta avrop och möjligheten att sköta order-hantering
och fakturering automatiskt.

Fördelen med att skicka leveransplaner med hjälp av EDI, anses från ESMA
Försäljnings AB:s sida, vara att leveransplanerna kan skickas snabbare.
Leveransplanerna blir då mer aktuella än tidigare och därmed ökar leverans-
säkerheten.

När ett EDI-meddelande har skickats iväg, registreras det med kryss i data-
systemet om EDI-meddelandet är köat, avsänt och kvitterat. När tre kryss finns
på bildskärmen, är överföringen klar. På detta sätt säkerställs att informationen
når fram till adressaten.

Tänkvärt om EDI

Ett problem för ESMA Försäljnings AB är att de ännu inte har möjlighet att
överföra ODETTE-meddelandena direkt till sitt Unix-system. De arbetar för
närvarande med, och är snart redo för, direkta översättningar av ODETTE-
meddelanden till Unix-systemet. I och med att detta inte fungerar för när-
varande, erhåller de idag leveransplaner från kunden via EDI (DELINS-
meddelandet) och sedan knappar de manuellt in leveransplanen i sitt Unix-
system. Denna manuella inmatning är onödig och bör elimineras.

4.6 FRONTEC AB

Frontec AB är ett konsultföretag inom databranschen som har mer än 800
anställda över hela världen. Frontec AB utvecklar datasystem och integrerar dem
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med existerande applikationer hos kunden för att lösa problem i kundens
verksamhet.

Quick Start

I samarbete med MiniMax Data AB och Svenska Trävaruexportföreningen har
Frontec AB utvecklat en tjänst för att underlätta för företag att komma igång med
EDI. Denna tjänst kallas för Quick Start och beskrivs i figur 4.3.

Tjänsten riktar sig främst till företag som åtminstone till en början endast kommer
att sända ett litet antal meddelanden. Genom Quick Start ges de en möjlighet att
snabbt komma igång med EDI till en investeringskostnad som endast motsvarar
hälften av vad som krävs för ett vanligt EDI-system.

Alla utgående EDI-meddelanden sänds, med hjälp av ett modem, till ett data-
center hos Frontec AB. I datacentret konverteras meddelandet till EDIFACT-
format. Detta görs med konverteraren AMTrix, som är utvecklad av Frontec AB.
Från datacentret sänds meddelandet sedan vidare till mottagaren i form av ett
EDIFACT-meddelande. Även inkommande meddelanden går via Frontec AB, för
att där konverteras till ett format som kan behandlas i företagets interna
datasystem.

En fördel med detta koncept är att företaget endast behöver kommunicera med
Frontec AB. Frontec AB sköter sedan om kommunikationen ut till kunder och
leverantörer. Detta innebär att företaget slipper de problem och kostnader som
uppstår om deras affärspartners använder sig av olika VAN-leverantörer, till
exempel Telia och Postnet eller använder direktkommunikation via X.25-nätet.

De EDI-meddelanden som idag kan erbjudas inom Quick Start-konceptet är
order, orderbekräftelse och faktura. Kunden betalar, förutom en fast kostnad, 150
kr för varje dokument som sänds eller mottages (detta gäller för upp till tio
dokument per månad).

Om antalet dokument som företaget sänder/mottager ökar, finns det möjlighet för
företaget att flytta hem EDI-konverteraren till det interna datasystemet. Detta
innebär en lägre kostnad per dokument om antalet sända/mottagna dokument är
stort.

Om EDI-konverteraren AMTrix installeras hos bankgirocentralen finns även
möjlighet att göra betalningar automatiskt med EDI.
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Figur 4.3: Skiss över hur EDI-kommunikationen sker enligt Quick Start-
konceptet.

4.7 SAMMANFATTNING AV ERFARENHETER FRÅN
PRAKTIKFALLEN

I detta kapitel ges en sammanfattning av de erfarenheter som de olika företagen
från praktikfallen anger att de har erhållit vid EDI-införandet. Samman-fattningen
ger alltså inte en heltäckande bild av samtliga erfarenheter som ett företag har
erhållit, utan snarare en bild av vilka erfarenheter som framhålles av företaget.

Datacenter
hos Frontec

X.25
VAN-leverantör
Ex:Telia, GEIS, 

PostNet.

Kund 1Leverantör 1 Leverantör 2 Kund 3

Kund 2 Leverantör 3Leverantör 4

Företag 1 Företag 2 Företag 3
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Val av artikelkategorier

Scania har valt att använda EDI-kommunikation för de artiklar som serie-
tillverkas och som går direkt in i produktionen. Förrådshanteringen har inte
prioriterats, eftersom kapitalbindningen i förrådet är låg.

Val av samarbetspartner inom EDI

Till en början införde Scania EDI mot leverantörer med stor volym och stor
artikelmängd. Husqvarna AB började med att införa EDI mot de leverantörer
som svarade för ett stort volymvärde och som redan hade infört EDI på grund av
att de även var leverantörer mot bilindustrin. IKEA valde att börja med att införa
EDI mot de leverantörer som levererade skrymmande produkter som IKEA inte
önskade lagerhålla.

Idag har Scania som mål att alla leverantörer skall vara "premium supplier", det
vill säga bland annat använda EDI. Husqvarna AB arbetar aktivt med att
involvera så många leverantörer som möjligt i ett EDI-samarbete. När nya
leverantörer anlitas av Volvo Lastvagnar AB ställs kravet att EDI skall användas.
Kravet frångås endast om Volvo Lastvagnar AB är beroende av leverantören och
inte kan beställa artikeln från någon annan.

Scania har övergått till att i större utsträckning köpa in färdigmonterade
produkter och får därför färre leverantörer att kommunicera via EDI med.

Utformning av EDI-kommunikationen

Såväl Scania-koncernen som Volvo-koncernen har varsitt gemensamt databolag
som handhar den tekniska sidan av EDI-kommunikationen. Husqvarna AB låter
all sin EDI-kommunikation gå centralt via Electrolux AB, så denna lösning kan
anses vara likvärdig med de tidigare nämnda lösningarna. Även IKEA har valt att
sköta sin EDI kommunikation centralt och de har även ett egenutvecklat
datasystem som innehåller en IKEA-box som installeras hos leverantören.

Scania har ej intresse av att kommunicera via ett VAN-företag, eftersom de
själva vill ha full kontroll över informationsflödet. De anser även att ledtiden ökar
vid användande av en tredje part och de ifrågasätter vem som har ansvaret om fel
uppstår.
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Även ESMA Försäljnings AB, föredrar direktkommunikation framför tredje-
partskommunikation, eftersom de anser att en nära kommunikation med kunden
är nödvändig.

Användande av leverantörsavtal

Både Scania och Volvo Lastvagnar AB har leverantörsavtal som reglerar
informationsflödet och leveransflödet. Volvo Lastvagnar AB upprättar även
avtal om EDI-kommunikationen.

Varje leverantör som ingår i ett EDI-samarbete med Volvo Lastvagnar AB,
erhåller en pärm som beskriver användandet av EDI hos Volvo Lastvagnar AB.

Införande av olika meddelanden

Både Scania och Volvo Lastvagnar AB började med att använda meddelandet för
leveransplaner, DELINS. Sedan infördes hos båda företagen meddelandet för
leveransavisering, AVIEXP. Därefter följde meddelandet för fakturor, INVOIC.
Hos ESMA Försäljnings AB infördes även först leveransplan och
leveransavisering, vilka sedan eventuellt kommer att följas av fakturor.

Val av standard

Scania förväntas 1997 ha övergått till EDIFACT-standarden. Inom Volvo-
koncernen förväntas fakturor av EDIFACT-standard börja användas internt
Därefter väntar för Volvo-koncernen en övergång till EDIFACT-standard även
för övriga meddelanden. ESMA Försäljnings AB använder ODETTE-standarden
idag, men de ser inte något problem i att börja använda EDIFACT-standarden.

Hos Volvo Lastvagnar AB anses en fördel med EDIFACT-standarden vara att
den inte bara är inriktad på traditionell produktion, utan även passar för
kommunikation avseende tjänster.

Arkiveringskrav
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Scania arkiverar dokumenten i en dator till en början. Därefter övergår
dokumenten till en robotstation efter en viss tid. Sedan filmas dokumenten på
mikrofilm och arkivas i ett arkiv. Vanligtvis tas även papperskopior ut och
arkiveras, även om detta inte anses vara nödvändigt.

Hos ESMA Försäljnings AB skall dokumenten finnas sparade på hårddisken en
viss tid, för att sedan lagras på CD-ROM skivor.

Hos Volvo Lastvagnar AB, skrivs alla dokument ut på papper för arkivering.
Detta på grund av att företagets revisorer kräver detta. Även Husqvarna AB gör
på detta sätt idag, men undersökningar pågår inom Electrolux AB för att skapa
ett elektroniskt arkiv.

Genomförande av ekonomisk kalkyl

Ingen ekonomisk kalkyl har genomförts hos Scania på grund av att många
kostnader som uppstår vid ett EDI-införande anses vara icke-kvantifierbara. Det
anses även vara svårt att avgöra vilka kostnader som beror på ett införande av
EDI och vilka som beror på andra processförändringar.

Inte heller Volvo Lastvagnar AB har genomfört en ekonomisk kalkyl. Det enda
som har genomförts är en uppföljning av hur lageromsättningen har förändrats i
takt med att EDI har införts.

På  Husqvarna AB gjordes endast grova uppskattningar innan EDI infördes.

Anledningar till införande av EDI

De saker som i praktikfallen anges av företagen som anledningar till att införa
EDI, sammanfattas nedan i punktform. Vid varje punkt anges även vilka företag
som har angivit respektive anledning till införande. Med bokstaven "S" avses
Scania, med bokstaven "V" avses Volvo Lastvagnar AB, med bokstaven "H"
avses Husqvarna AB, med bokstaven "I" avses IKEA och med bokstaven "E"
avses ESMA Försäljnings AB.

Anledning till införande Företag

- Kundkrav. E
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- Konkurrensfördel. E

- Mindre administrativt arbete. E, I, V

- Effektivare informationsöverföring. V

- Säkerställer att informationen når fram till
adressaten. E, S

- Minskade kommunikationkostnader. S

- Kapitalrationalisering. S

- Tidsbesparing vid arbete med leveransplaner. E, S

- Ökad leveranssäkerhet på grund av mer
aktuella leveransplaner. E

- Behöver ej ringa för att kontrollera var godset
befinner sig. E, H, S

- Underlättar produktionsplaneringen (på grund
av användandet av AVIEXP). H, S, V

- Enklare och snabbare godsmottagning som
kräver mindre ytor. H, V

- Förenklad fakturahantering. E, H, S, V

- Färre felskrivningar. V

Tänkvärt om EDI

Både på Scania och på Volvo Lastvagnar AB anses att företagets datasystem och
EDI-systemet måste vara integrerade. IKEA överlåter till sina leverantörer att
själva genomföra denna integrering med utgångspunkt från IKEA-boxen och på
IKEA är de istället främst intresserade av att leverantören kan kommunicera via
EDI. Hos ESMA Försäljnings AB, har de ännu inte genomfört denna integrering,
varvid onödigt manuellt arbete krävs.
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På Scania förklaras även att det i vissa fall inte bara är att integrera data-
systemen, utan att det befintliga datasystemet ibland även måste anpassas till
EDI-kommunikationen. Hos Volvo Lastvagnar AB nämns till exempel att ett
tillförlitligt prognossystem måste utvecklas. Av Scania förklaras även vikten av
att begränsa den informationsmängd som skickas på EDI-meddelandet.

På Scania anses att EDI bör genomföras på central nivå och att inte alltför stora
lokala anpassningar skall göras för olika dotterbolag. På Husqvarna förklaras
däremot att dotterbolagen får lättare att anpassa sig och utforma sina
meddelanden utifrån olika leverantörers behov om varje dotterbolag ges möjlig-
het att själva påverka upplägget av sitt EDI-system.

På Volvo Lastvagnar AB påpekas att det kan ta allt från dagar till månader att
införa EDI mot olika leverantörer, beroende på vilken datormognad som
leverantören besitter. På Husqvarna AB förklaras att tekniska problem hos
leverantören eller företaget självt, kan medföra att det tar upp till ett halvår att
införa EDI mot en leverantör.

Både hos Scania och hos Volvo Lastvagnar AB påpekas att kvalitetssäkring av
de leverantörer som implementeras i EDI-samarbetet bör genomföras. Detta för
att säkerställa att leverantörerna har driftssäkra system och väl dokumenterade
rutiner. Hos Husqvarna AB förklaras att det även är viktigt att godset är
kvalitetssäkrat.

På Scania anses det vara viktigt att tillse att EDI-projektet är förankrat i hela
företaget och att det finns angivet vem som har det övergripande ansvaret för
EDI-arbetet. På IKEA påpekas även att det är viktigt att EDI inte blir en data-
fråga, utan att hela organisationen involveras.

Hos IKEA poängteras även vikten av utbildning av den personal som påverkas av
EDI-systemet i sitt dagliga arbete. Det anses även vara av betydelse att till-
räckliga resurser tillsätts för att snabbt kunna lösa de tekniska problem som
uppstår.

Om ett företag endast sänder ett litet antal meddelanden och om företagets
affärspartners använder sig av olika VAN-leverantörer, kan det vara lämpligt att
utnyttja en tredje part som handhar kommunikationslösningen via EDI. Ett
exempel på en sådan lösning tillhandahålles av Frontec AB och kallas för Quick
Start.
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 5 INKÖPSPROCESSEN IDAG

Syftet med att kartlägga denna process, är att få en bild över vilka arbets-moment
som utförs under processen och att ta reda på vilka problem som finns i dagens
inköpsprocess. Avsikten med processkartläggningen är alltså inte att få en
heltäckande bild av alla arbetsmoment, utan att få en översikt över hur processen
fungerar idag.

För att kartlägga inköpsprocessen hos Sandvik Coromant, gjordes besök hos
inköpsavdelningarna i Sandviken, Gimo och Västberga.

Genom samtal, och i vissa fall iakttagande av arbetsmoment, kartlades de
arbetsmoment som utförs och de dokument som används.

I detta examensarbete används ett antal begrepp som avser inköpsprocessen.
Eftersom dessa begrepp inte anses vara allmängiltiga, redovisas deras innebörd i
detta examensarbete i punktform nedan:
• "Inköpsavdelningen i Sandviken" avser de två personer som främst arbetar 

med att göra inköp av produktionsmaterial till Sandvik Coromant. Dessa 
inköp baseras huvudsakligen på inköpsförslag från HV72-systemet.

• "Inköpsavdelningen i Gimo" avser personer som arbetar med att främst göra 
inköp av förbrukningsartiklar till produktionen för Sandvik Coromant i 
Gimo.

• "Inköpsavdelningen i Västberga" avser den person som främst arbetar med att
göra inköp av förbrukningsartiklar till produktionen för Sandvik Coromant i
Västberga.
• "Marknadsavdelningen i Sandviken" avser den avdelning som ansvarar för 

bland annat produktkataloger och presentreklam för Sandvik Coromant.
• "Inköpare" är en person som arbetar på en inköpsavdelning med att lägga 

order eller arbetar med samma arbetsuppgift på marknadsavdelningen i 
Sandviken.

• "Beställare" är en person som har befogenhet att registrera en order i COIN, 
eller som manuellt skriver en inköpsanmodan, då ett behov har uppstått. 
Denna person behöver inte nödvändigtvis arbeta på en inköpsavdelning.

• "Juniorinköpare" är ett begrepp som används i Västberga för de personer som 
har befogenhet att registrera order i COIN.

• "Leverantörsreskontran" avser de sju personer som arbetar i Sandviken med 
att registrera fakturor till Sandvik Coromant i fakturaregistreringssystemen 
COPEK1, COPEK2 och SANLEV.
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Anledningen till att samtliga inköpsavdelningar besöktes, är att olika typer av
inköp görs hos dessa. Därmed var en kartläggning av samtliga inköpsprocesser
nödvändig, för att avgöra i vilka av dessa processer ett införande av EDI kan
anses vara lämpligt.

Inköp av stål- och monteringsdetaljer till verktyg görs i Sandviken. Där görs även
inköp till samtliga produktförpackningar och inköp av färdiga varor från extern
leverantör. I Gimo görs inköp av processmaterial för skär- och verktygs-
tillverkning, medan inköp av råvaror och processmaterial för pulver-framställning
till hårdmetall och keramik görs i Västberga. På samtliga orter görs även inköp
av förbrukningsartiklar till respektive produktionsenhet.30

Inom Sandvik Coromant finns det huvudsakligen fyra olika typer av inköp:
investeringar, inköp av förbrukningsartiklar, inköp av produktionsmaterial och
diverseinköp.ref7

Hur investeringar går till, kartläggs inte under detta examensarbete, på grund av
de variationer i detta inköps karaktär som uppstår i olika situationer.

Inköp av förbrukningsartiklar görs både av inköpsavdelningen i Gimo och av
inköpsavdelningen i Västberga. Dessa inköp redovisas under respektive inköps-
process i kapitel 5.3 och i kapitel 5.4.

Inköp av produktionsmaterial görs av inköpsavdelningen i Sandviken och redo-
visas i kapitlet om inköpsprocessen i Sandviken, det vill säga i kapitel 5.2. Med
produktionsmaterial avses i detta fall både råmaterial och färdiga produkter.
Även skruvar och dylikt som ingår i produktionen, räknas som produktions-
material.

I begreppet diverseinköp ingår bland annat de inköp av förbrukningsartiklar
(förnödenheter) som görs på olika avdelningar (exempelvis inköp av trycksaker
på marknadsavdelningen) samt de inköp som görs utifrån instruktioner från
planeringsavdelningen.

Inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning, görs av en beställare på
avdelningen som kan finnas i Sandviken, Gimo eller Västberga. De inköp som
görs utifrån instruktioner från planeringsavdelningen, görs av inköps-avdelningen
i Sandviken. Dessa inköp finns redogjorda för under respektive inköpsprocess.

En inköpsprocess startar vanligen med att offerter begärs av leverantörerna.
Offerterna ligger till grund för valet av leverantör. Därefter läggs en order som
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följs av en orderbekräftelse från leverantören. När godset skickas från
leverantören till kunden, skickas även en leveransavisering om att godset är på
inkommande och när godset ankommer till godsmottagningen avrapporteras
godset. Samtliga dessa arbetsmoment kan ses som delprocesser i inköps-
processen och finns därför redovisade under detta kapitel. Som en avslutning på
kapitlet ges även en sammanfattande beskrivning över problem i dagens
inköpsprocess.

Egentligen skulle även den fakturahantering som uppstår till följd av att en order
har lagts, kunna ses som en delprocess i inköpsprocessen. I detta examensarbete
redovisas dock fakturahanteringen som en separat process som följer efter
inköpsprocessen. Detta på grund av att det är inköparna som har det
övergripande ansvaret över processen fram tills dess att godset är avrapporterat,
medan ansvaret mer eller mindre går över till de som arbetar med leverantörs-
reskontran, efter det att godset är levererat.

I figur 5.1 nedan ges en sammanställning av vilka dokument som skickas mellan
Sandvik Coromant och företagets leverantörer.

Figur 5.1: Sammanställning av de dokument som skickas mellan Sandvik 
Coromant och företagets leverantörer.

För att ytterligare åskådliggöra processernas utseende, har processkartor för de
olika processerna sammanställts. Dessa processkartor redovisas som bilagor till
detta kapitel och de bygger på den princip för processkartor som beskrivs i
kapitel 3.3.1. I vissa fall anges en siffra bredvid en aktivitet eller ett beslut i
processkartan. Denna siffra avser då vilken databild som används vid detta
moment eller vilken kod som vid detta moment skall skrivas in i datasystemet.
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1. Offertförfrågan

2. Offert

3. Leveransplan

4. Order

5. Orderbekräftelse

6. Orderreminder

7. Svar på orderreminder

8. Leveransavisering

9. Faktura
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De streckade linjer (                 ) som i vissa fall omringar några aktiviteter på
processkartorna, markerar vilka arbetsmoment som skiljer liknande processer på
olika orter åt. De processer som anses vara av liknande karaktär är:
• Inköp (på inköpsavdelningen i Sandviken) av produktionsmaterial,

inköp (på inköpsavdelningen i Gimo) av förbrukningsartiklar och
inköp (på inköpsavdelningen i Västberga) av förbrukningsartiklar.

• Inköp av förbrukningsartiklar på en avdelning i Sandviken,
inköp av förbrukningsartiklar på en avdelning i Gimo och
inköp av förbrukningsartiklar på en avdelning i Västberga.

• Hantering av orderbekräftelser i Sandviken och hantering av order-
bekräftelser i Gimo.

5.1 OFFERTPROCESSEN

Med offertprocessen avses i detta examensarbete, det arbete som föregår order-
läggandet.

I stora drag fungerar offertprocessen på samma sätt i Sandviken, Gimo och
Västberga. Processen har kartlagts genom samtal med inköpare i Sandvikenref9,

ref13 och finns sammanfattad som processkarta 1 i bilaga 3. Denna process skiljer
sig i vissa hänseenden från det arbete som föregår orderläggandet på
marknadsavdelningen i Sandviken. Därför redovisas även denna process i
processkarta 1 i bilaga 3. Denna process har kartlagts genom samtal med en
inköpare på marknadsavdelningen.ref8

Offerthantering på inköpsavdelningarna i Sandviken, Gimo och Västberga

Offerter begärs ofta bara en gång per år, innan avtal skrivs med olika
leverantörer. Eftersom avtal ofta skrivs på årsbasis, behövs inte några nya
offerter från dessa leverantörer under året. Om inköparna överväger att byta
leverantör eller att börja köpa in någon ny artikel, begärs nya offerter. Detta sker
när tid finnes och det finns inte några speciella rutiner för när och hur detta skall
göras.

Det är inköparna som avgör vilken leverantör som skall väljas. Vid val av
leverantörer läggs stor vikt vid att leverantören skall klara av att uppfylla de krav
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som ställs av Sandvik Coromant på bland annat produktkvalitet. Det är vanligtvis
inte prisnivån som fäller det avgörande beslutet.

När val av leverantör har ägt rum, måste artiklarna och leverantörerna, om de inte
redan finns registrerade i inköpssystemet COIN, registreras i detta innan inköp
kan ske. För artiklarna registreras bland annat artikelns ursprung, i vilket lager
artikeln skall ligga och återanskaffningstiden för artikeln.

Datasystemet uppdateras under natten och därmed kan inte inköp av en artikel
göras, eller en ny leverantör börja användas, förrän dagen efter det att de har
registrerats.

Tillvägagångssättet för orderläggande i Sandviken, Gimo och Västberga som
följer efter denna offerthanteringsprocess, finns redovisade i kapitel 5.2 - kapitel
5.4.

Offerthantering på marknadsavdelningen i Sandviken

De inköp som görs på marknadsavdelningen i Sandviken är inköp av trycksaker
och presentreklam. Dessa inköp handhas av två personer på avdelningen. De
inköp som rör trycksaker innebär bland annat tryckning av produktkataloger och
informationsmaterial, medan inköp av presentreklam avser bland annat pennor
och kortlekar med reklamtryck. Inköp av presentreklam går i princip till på
samma sätt som inköp av trycksaker, därmed redovisas endast offert-
hanteringsförfarandet för trycksaker.

Det finns ett begränsat antal tryckerier som anlitas. Dessa tryckerier är välkända
och anlitas ofta av Sandvik Coromant. Det viktigaste är inte alltid priset, utan att
tryckeriet går att lita på och att de kan uppfylla de krav på kvalitet som ställs av
Sandvik Coromant. När det gäller leverantörer av presentreklam finns det ett
stort antal företag att välja mellan. För Sandvik Coromant finns det ett 30-tal
leverantörer runt om i Europa som är aktuella. Även i detta fall är det viktigt med
ett bra förhållande till leverantören för att garantera kvaliteten på produkterna.

Ett inköp startar oftast med att offerter begärs in. Undantaget är inköp av enklare
artiklar, exempelvis "flyers" (ensidiga informationsblad), där priset redan är
avtalat och inköpet därmed görs på rutin.
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Vissa tryckerier har även stående offerter under en längre tid. I dessa offerter är
alla kostnader fasta, förutom papperspriset som kan ändras. Vanligtvis ändras
detta pris ungefär tre gånger per år.

Vid tryckning av trycksaker som innehåller minst sex sidor görs alltid en offert-
förfrågan till minst tre olika tryckerier. När offerterna kommer in kontrolleras att
de avser rätt papperskvalitet, kostnaden för korrigeringar med mera.

När det gäller mindre beställningar har inköparen själv rätt att besluta vilket
tryckeri som skall anlitas. Vid större beställningar träffas de båda inköparna på
marknadsavdelningen samt deras chef, för att diskutera valet av tryckeri. I så stor
utsträckning som möjligt väljs tryckerier där Sandvik Coromant blir en stor och
betydande kund. Detta för att ha större möjlighet att påverka hur och när
tryckningen skall ske. Dessutom anlitas i första hand svenska tryckerier och helst
sådana som är belägna inom regionen.

För att kontrollera om det pris som anges av ett tryckeri är rimligt har in-köparna
möjlighet att använda sig av ett dataprogram, "Lathunden". Detta program
uppdateras två gånger per år och anger medelpriset för svenska tryckerier vid
olika typer av arbeten. Detta görs dock inte speciellt ofta innan en order läggs.
Programmet används istället framförallt om tveksamheter kring fakturan uppstår,
för att kontrollera fakturans rimlighet.

När valet av tryckeri är klart, måste leverantören och produkten, om de inte har
använts tidigare, registreras i datasystemet. Därefter meddelas tryckeriet, per
telefon eller post, att de har fått arbetet. Tryckeriet skickar då en order-
bekräftelse till Sandvik Coromant som inköparen skriver på och skickar tillbaka.

Skillnaden mellan den process som föregår orderläggandet på inköps-
avdelningarna och processen som föregår orderläggandet på marknads-
avdelningen, ligger alltså i att en orderbekräftelse skickas till marknads-
avdelningen redan innan ordern är inskriven i inköpssystemet COIN. Detta
förklaras ytterligare i kapitel 5.2, där specialfall av inköp i Sandviken redovisas.

5.2 INKÖPSPROCESSEN I SANDVIKEN

Inköpsprocessen i Sandviken har kartlagts genom samtal med inköpare i
Sandviken.ref9, ref13
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Det finns huvudsakligen tre olika saker som aktiverar ett inköp på inköps-
avdelningen i Sandviken. Det kan vara ett inköpsförslag från HV72-systemet på
produktionsmaterial som behöver köpas in, ett inköpsförslag som kommer från
planeringsavdelningen eller en order som har lagts av en beställare ute på en
avdelning, för artiklar som behövs på avdelningen. Processkartor över dessa
inköp finns redovisade i bilaga 3.

På inköpsavdelningen i Sandviken görs inköp till lager både i Sandviken och i
Gimo. Ungefär 98% av inköpen i Sandviken avser produktionsmaterial som
lagerhålls i Gimo.

Inköp av produktionsmaterial

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 2 i bilaga 3, görs inköp
av inköpsavdelningen i Sandviken av allt produktionsmaterial. Information om
lagernivåer för produktionsmaterialet, finns registrerat i HV72-systemet.

Leveransplan

Var fjärde vecka körs ett lagerstyrningsprogram hos Sandvik Coromant i
Sandviken för att uppdatera säkerhetslagernivåer, ekonomisk orderkvantitet,
beställningspunkt och prognos.

När lagerstyrningsprogrammet körs, skapas även leveransplaner som skickas till
de leverantörer som levererar produktionsmaterial. Dessa leveransplaner sträcker
sig över ett rullande år och innehåller en specificerad del och en prognosticerad
del. Den specificerade delen redovisar vilka order som finns utlagda hos den
leverantör som leveransplanen skickas till. Den prognosticerade delen visar när
Sandvik Coromant tror sig behöva en inleverans av artiklar från leverantören, för
att inte hamna under månadens säkerhetslagernivå. Där anges även hur stor
inleveransen måste vara för att säkerhetslagernivån ej skall passeras. På
leveransplanen anges även den återanskaffningstid som inköpsavdelningen i
Sandviken och leverantören har kommit överens om.

Även om dessa leveransplaner med prognosticerade order skickas, lämnas inte
några garantier att de prognosticerade orderna kommer att läggas hos
leverantören ifråga. Till de leverantörer med vilka Sandvik Coromant har ett
långvarigt samarbete, betalas dock det material som leverantören har köpt in med
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avseende på den prognosticerade ordern, även om ordern av någon anledning inte
läggs.

Leveransplanen kastas efter fyra veckor då den nya, uppdaterade leverans-planen
skrivs ut.

Orderreminder

Vid behov skickas varje vecka en orderreminder från inköpsavdelningen i
Sandviken till leverantören. Orderremindern skickas ibland med post och ibland
med fax. I vissa fall kontaktas leverantören per telefon. Orderremindern skickas
om godset på en redan lagd order inte har inkommit till utlovat datum. I och med
att inga beställningar är låsta i tiden, kan en orderreminder även skickas om
inköparna på inköpsavdelningen inser att en artikel som har beställts från en
leverantör, behövs tidigare än den vecka som har angivits på den lagda ordern.
Det är då upp till leverantören att svara på om han klarar av att leverera tidigare
än överenskommet.

Datasystemet ger varje vecka automatiskt förslag på en orderreminder till
respektive leverantör. Denna orderreminder granskas av inköparna som avgör om
orderremindern skall skickas i befintligt skick eller om något behöver ändras.

Även om det på en orderreminder står "urgent demand" angivet, behöver detta
inte betyda att en artikel måste beställas hem tidigare än angivet datum på den
redan lagda ordern. "Urgent demand" syftar nämligen på att Sandvik Coromant
för tillfället har ett behov av artiklar från en viss leverantör, som överstiger
prognosticerat behov från leverantören. Därmed måste godset på ordern levereras
tidigare än angivet på den lagda ordern. På orderremindern finns det även
uppgifter om lagernivå för artikeln ifråga. Där anges hur många veckor som
lagret beräknas räcka, med hänsyn tagen till de prognosticerade behov som
Sandvik Coromant har av artikeln. Inköparen använder denna information och
överväger huruvida artikeln bör finnas med på en orderreminder eller om det bara
rör sig om en tillfällig ökning av behovet och att det befintliga lagret kommer att
räcka tills dess att godset på den utlagda ordern levereras.

Inköpsförslag

Den största delen av de inköp som görs på inköpsavdelningen i Sandviken,
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baseras på inköpsförslag från HV72-systemet angående det produktionsmaterial
som behöver köpas in. Varje måndag erhåller inköpsavdelningen i Sandviken
sådana inköpsförslag både på skrivaren och på dataskärmen. På inköps-förslagen
anges vilken vecka artiklarna behövs (behovsveckan) och hur stor kvantitet som
bör köpas in.

Inköpsförslaget registreras automatiskt i inköpssystemet COIN och tas fram
genom att skriva in leverantörsnumret och anropa bild 50. De artiklar som anges
på inköpsförslaget är sådana där beställningspunkten har uppnåtts under veckan.
Vid beräkning i lagerstyrningsprogrammet, av beställningspunkter och
säkerhetslager, tas hänsyn till återanskaffningstid för de olika artiklarna.

Den orderkvantitet som anges på inköpsförslaget, har beräknats enligt Wilson-
formeln. Med hjälp av denna formel, vilken även benämnes EOQ-modellen
(Economic Order Quantity), beräknas lämplig (ekonomisk) orderkvantitet med
avsikt att minimera de totala kostnaderna.10 Formeln beskriver sambandet mellan
orderkostnad per år, lagerhållningskostnad per år och ekonomisk order-kvantitet.
Den årliga orderkostnaden beräknas med hjälp av orderkvantiteten,
ordersärkostnaden och den årliga efterfrågan på artikeln ifråga. Den årliga
lagerhållningskostnaden är kostnaden för genomsnittligt lager multiplicerat med
artikelns värde och kalkylräntan.12

Hos Sandvik Coromant översätts efterfrågan på artikeln i Wilson-formeln, till
prognosen för artikeln. En gång per år görs en försäljningsbudget av de som
arbetar med försäljning på marknadssidan. Denna försäljningsbudget bryts ned
till prognoser för de artiklar som ingår i slutprodukten. Om det i försäljnings-
budgeten till exempel förutspås att försäljningen av budgetgruppen "fräsar",
kommer att öka med tio procent, innebär det att prognosen för de artiklar som
ingår i fräsarna kommer att öka med tio procent. Vid beräkning av dessa
prognoser tas dock hänsyn till om försäljningen av de olika fräsarna i budget-
gruppen är på uppgång eller på nedgång. För vissa fräsar måste kanske
prognosen ökas och för andra måste kanske prognosen reduceras, beroende på
hur stor efterfrågan på fräsen är för tillfället.

Prognoserna för artiklarna uppdateras var fjärde vecka med lagerstyrnings-
programmet, för att ta hänsyn till trender i efterfrågan. Anledningen till att
utgångsprognosen måste göras på en överordnad nivå, är att det är svårt att göra
bedömningar av efterfrågan på artiklar som ingår i en slutprodukt som har en
efterfrågan som varierar. Ju mer efterfrågan på slutprodukten varierar, desto
svårare blir det att prognosticera efterfrågan på de artiklar som ingår i flera olika
slutprodukter. En ytterligare komplikation är att 97% av försäljningen från
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Sandvik Coromant går på export. I och med att det kan vara svårt att förut-spå
hur en vid och varierande utländsk marknad reagerar, försvåras arbetet med att
göra bra prognoser ytterligare.

På inköpsförslaget finns även ritningsnumret för den aktuella artikeln med, för att
inte riskera att inköp görs om en konstruktionsändring har medfört att artikeln är
utbytt mot en annan. Inköpschefen i Sandviken, anser att det är viktigt att
inköparna har en nära kontakt med konstruktionsavdelningen och att de håller sig
informerade om konstruktionsändringar och vilka ritningsnummer som är
aktuella.ref9 Om en konstruktionsändring är nära förestående, får in-köparna inte
köpa in ett stort parti på det gamla ritningsnumret. Det anses även vara viktigt att
konstruktörerna vid en nykonstruktion inte endast kontrollerar hur mycket som
finns i inneliggande lager och förutsätter att det endast är dessa artiklar som går
till spillo vid en konstruktionsändring. Konstruktörerna måste även ta hänsyn till
uteliggande inköpsorder för den aktuella artikeln. Ett nära samarbete mellan
inköpsavdelningen och konstruktionsavdelningen är alltså att rekommendera.

När inköpsförslaget har inkommit till inköpsavdelningen under måndagen, går
inköparna igenom dessa listor för att kontrollera om angiven behovsvecka och
orderkvantitet verkar vara rimliga. I och med att det i inköpsförslaget inte tas
någon hänsyn till återanskaffningstiden för artikeln, kan exempelvis behovs-
veckan på inköpsförslaget vara tidigare än veckan då inköpsförslaget skrivs ut.
Då ändras behovsveckan manuellt av inköparna till en vecka som ligger så pass
långt fram i tiden att den återanskaffningstid som överenskommits mellan
inköpsavdelningen och leverantören kan hållas. Denna förändring är för övrigt
nödvändig i samtliga fall då systemet ger förslag på en behovsvecka som inne-bär
att återanskaffningstiden blir kortare än vad som är avtalat. Nämnas bör även att
om behovsveckan exempelvis är vecka 41, skall leveransveckan på ordern vara
vecka 40 eftersom det tar tid att ta emot och avrapportera godset.

Den orderkvantitet som finns angiven på inköpsförslaget och som har beräknats
enligt Wilson-formeln, justeras ofta på grund av att inköparna gör en jämförelse
mellan efterfrågetrenden för artikeln under de senaste månaderna, prognosticerad
efterfrågan under ett år, det inneliggande lagret och uteliggande order. Genom att
jämföra dessa görs en uppskattning av lämplig orderkvantitet. Om denna
kvantitet inte överensstämmer med den på inköpsförslaget redovisade
kvantiteten, ändras orderkvantiteten på inköpsförslaget.

Anledningen till att den orderkvantitet som har beräknats enligt Wilson-formeln
inte anses vara helt tillförlitlig är att, i den efterfrågan som ligger till grund för
beräkningen, kan även exempelvis stora order som endast läggs en gång per år
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ingå. Om dessa order ligger till grund för en kvantitetsberäkning, kommer
rekommenderad orderkvantitet att bli för stor (om inte liknande order även läggs
under nästa månad). Enligt inköpschefen i Sandviken finns det möjlighet att
registera om en order är av undantagskaraktär och därför inte skall ingå i
kvantitetsberäkningen. Detta sker dock inte alltid, eftersom det kan vara svårt att
avgöra om en order är av undantagskaraktär. Därför kontrolleras alltid den
beräknade kvantiteten.ref9

Vissa leverantörer ställer även krav på att endast vissa förutbestämda kvantiteter
får inköpas. Dessa kvantiteter finns registrerade i datasystemet och tas därmed
hänsyn till på inköpsförslaget.

Ibland annuleras inköpsförslaget helt och hållet. Detta beror i så fall på att in-
köparna anser att lagernivån för den aktuella artikeln är tillräckligt hög för att de
skall kunna avvakta med att göra inköpet ytterligare en tid.

En annan typ av inköpsförslag skapas då det i HV72-systemet finns registrerat att
det är helt slut i lagret av något produktionsmaterial. Denna lista erhålles närhelst
brist uppstår, inte endast på måndagar. I detta fall får inköps-avdelningen en lista
på vilka artiklar som det är brist på.

Order

På inköpsförslaget som skapas då det i HV72-systemet uppmärksammas att det
är brist på något produktionsmaterial i lagret, anges inte något förslag på order-
kvantitet. Inköparna måste därför själva göra en bedömning av vilken kvantitet
som bör köpas in och därefter registrera denna manuellt på en inköpsorder i
COIN. Där registreras även den externa information som behöver meddelas till
leverantören.

Efter det att inköparna, vid behov, har ändrat orderkvantitet och behovsvecka på
de inköpsförslag som erhålls varje måndag från lagerstyrningsprogrammet,
markerar de med ett "b" på dataskärmen vilka produkter som skall köpas in. För
att underlätta för godsmottagningen i Gimo skrivs maximalt sex positioner, det
vill säga orderrader, på en order. Genom att trycka på "F5" erhålls ett order-
nummer automatiskt. Inköparna skriver sedan ut ordern, undertecknar den och
faxar iväg den eller sänder den i ett brev med posten.

Från inköpsavdelningen i Sandviken skickas ordern per brev med posten till de
leverantörer som finns i Sverige.



KAPITEL 5, INKÖPSPROCESSEN IDAG

- 119 -

Inköpsavdelningen i Sandviken har upplevt problem med postgången utom-lands,
varför ordern först skickas med fax till de utländska leverantörerna för att ordern
skall komma fram så snabbt som möjligt. Dessa fax kompletteras sedan med en
order som skickas per post, för att få med de leverans-bestämmelser som står på
baksidan av ordern. På ordern som skickas markeras tydligt att "fax är tidigare
sänt", för att undvika dubbelleveranser. De leverans-bestämmelser som anges på
orderns baksida är, för länder inom Norden, "Allmänna leveransbestämmelser
NL 92" eller "Leveransbestämmelser NLM 94" (vid leverans inklusive montage).
De leveransbestämmelser som gäller för övriga länder i världen är "Orgalime S
92" eller "Orgalime SE 94". Tillägg och ändringar till dessa
leveransbestämmelser anges på baksidan av ordern.

I båda fallen arkiveras en kopia på ordern i Sandviken under två år.

Skillnaden mellan denna typ av inköp i Sandviken och de inköp som tidigare har
förklarats som liknande denna, ligger främst i utskickandet av ordern (se
processkarta 2, processkarta 5 och processkarta 7 i bilaga 3).

Inköp av material som har planerats av planeringsavdelningen

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 3 i bilaga 3, görs inköp
av inköpsavdelningen i Sandviken av material som har planerats av
planeringsavdelningen. Dessa inköp avser till exempel artiklar som skall beläggas
eller paketeras om samt inköp av lego-tillverkning.

Inköpsförslag beläggning/paketering

Inköpsförslag från planeringsavdelningen skickas via memo till inköps-
avdelningen i Sandviken, efter det att inköpen har registrerats i COIN av
planeringsavdelningen. Dessa inköpsförslag skickas främst på måndagar och
avser bland annat "X-artiklar", som är artiklar som efter inköp exempelvis endast
skall delas upp i mindre partier och paketeras om. På inköpsförslaget från
planeringsavdelningen redovisas även artiklar som efter inköp skall skickas
vidare till en annan leverantör som belägger artikeln. Artikeln säljs sedan vidare
av Sandvik Coromant.

När inköpsavdelningen får ett inköpsförslag via memo från planerings-
avdelningen, går inköparna in i COIN och kontrollerar och justerar, vid behov,
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den kvantitet som finns angiven. Den främsta anledningen till att kvantiteten
behöver justeras, är att en ur inköpssynpunkt opraktisk kvantitet har angivits på
inköpsförslaget (exempelvis kvantitet "1 995 stycken", istället för hellre "2 000
stycken"). Därefter anger inköparen en behovsvecka på inköpsförslaget. I detta
moment tas hänsyn till artikelns återanskaffningstid.

Då det finns ett brådskande behov av att beställa en artikel, kan ett inköps-
förslag även komma från planeringsavdelningen under veckan.

Inköpsförslag lego-tillverkning

Tre till fyra gånger per vecka kommer även inköpsförslag på lego-tillverkning
från planeringsavdelningen.

Dessa inköpsförslag kommer i form av pappersdokument och kräver att
inköparen registrerar ordern i inköpssystemet COIN.

Order

Inköpsförslaget angående beläggning eller paketering, registreras i COIN, som
tidigare nämnts, av planeringsavdelningen. Inköparna på inköpsavdelningen
behöver alltså i detta fall bara göra nödvändiga ändringar samt ange behovs-
vecka.

För inköpsförslaget angående lego-tillverkning krävs en registrering i COIN av
inköparna. Till att börja med registreras orderhuvudet, som avser den information
som står högst upp på ordern. Detta är bland annat information angående vilken
leverantör som avses samt vilka leverans- och betalnings-villkor som skall gälla.
Därefter registreras den interna informationen som endast redovisas på det
exemplar av ordern som arkiveras hos Sandvik Coromant. Denna information
avser främst vilket konto som skall belastas. Nästa steg i registreringsprocessen
är att ange vilka artiklar som skall beställas in till vilka kvantiteter och till vilket
pris. Detta görs i en rutin där order-positioner registreras. Till sist finns det
möjlighet att ange extern information till leverantören i form av kommentarer.

Ordernummer skapas och ordern hanteras i övrigt på samma sätt som vid inköp
av produktionsmaterial. En kopia på ordern postas dock till lagret i Gimo, för att
dessa skall få information om att artiklar skall tas ur lagret för att beläggas eller
paketeras om. En kopia på ordern skickas även till planeringsavdelningen för att
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dessa skall få information om vad som har beställts av inköps-avdelningen. En
kopia på ordern arkiveras sedan på inköpsavdelningen i två år.

Inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 4 i bilaga 3, görs inköp
av en beställare på en avdelning i Sandviken av de förbrukningsartiklar som
behövs inom avdelningen.

Avtal

Från inköpsavdelningen i Sandviken skickas gällande avtal med olika
leverantörer ut till de avdelningar som berörs av avtalet. Detta för att beställarna
på avdelningarna skall vara uppdaterade på vilka artiklar som finns att tillgå samt
vilka priser som gäller.

Order

Hos Sandvik Coromant i Sandviken finns det ett tjugotal personer som har
behörighet att lägga order.

De order som läggs ute på avdelningarna, läggs på samma sätt som då inköps-
avdelningen lägger en order på lego-tillverkning med utgångspunkt från det
inköpsförslag som har getts av planeringsavdelningen. Ordern skrivs ut på en
skrivare på inköpsavdelningen, där den kontrolleras, godkänns, undertecknas och
skickas iväg till leverantören på samma sätt som vid inköp av produktions-
material. En liten skillnad ligger dock i att en kopia på ordern i detta fall skickas
iväg till beställaren på avdelningen som ser till att kopian attesteras av
kontoansvarig och som tillser att ordern sedan arkiveras.

Inköpschefen i Sandviken brukar med jämna mellanrum använda sig av en rutin i
COIN, för att kontrollera om en order har lagts ute på en avdelning, men om
beställaren har glömt att skriva ut den hos inköpsavdelningen. På så sätt säker-
ställs att inga order glöms bort.ref13

Skillnaden mellan denna typ av inköp i Sandviken och de inköp som tidigare har
förklarats som liknande denna, ligger främst i utskickandet av ordern (se
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processkarta 4, processkarta 6 och processkarta 8 i bilaga 3). En skillnad ligger
även i hur ordern kommer till inköpsavdelningen (se de nämnda bilagorna).

Specialfall

Förutom ovanstående tre typer av inköp hos Sandvik Coromant i Sandviken finns
det givetvis ett flertal specialfall. Ett vanligt förekommande specialfall av inköp,
är inköp av trycksaker och presentreklam. Detta specialfall redovisas nedan. Ett
annat specialfall är då stora, oprognosticerade volymer måste köpas in. Även
detta specialfall redovisas nedan.

Inköp av trycksaker och presentreklam

Som tidigare nämnts (i offertprocessen), görs inköp på marknadsavdelningen i
Sandviken av trycksaker och presentreklam. Dessa inköp följer i stora drag
mönstret för inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning i Sandviken. Med
tanke på att vissa skillnader dock förekommer, redogörs här för inköps-processen
vid trycksaksinköp och inköp av presentreklam på marknads-avdelningen i
Sandviken.

När en ny produkt skall köpas in, görs en elektronisk förfrågan via memo till
dotterbolagen om de vill beställa produkten. Dotterbolagen svarar elektroniskt
via memo och anger vilken kvantitet de vill beställa. Detta registreras sedan
manuellt i datasystemet av de som arbetar med inköp på marknadsavdelningen i
Sandviken. I och med att denna registrering är gjord, får dotterbolagen tillgång
till uppgifterna och kan gå in och ändra den kvantitet de tidigare har beställt.
Detta kan ställa till problem eftersom beställningen till leverantören baserar sig
på de kvantiteter som till en början har angivits. I och med att inköparna på
marknadsavdelningen i Sandviken, är medvetna om att dotterbolagen ofta ändrar
den beställda kvantiteten, beställs oftast lite extra in för att klara av dessa
ändringar i efterfrågad kvantitet.

Vissa trycksaker och en del presentreklam lagerhålls i Gimo. När dessa artiklar
underskrider sina beställningspunkter, erhålls en larmrapport. Inköparen på
marknadsavdelningen måste i varje enskilt fall ta ställning till om någon ny
beställning skall göras eller inte. Det är till exempel dyrt att trycka upp en katalog
och det måste därför göras i stora serier. Lämpligheten i att trycka upp en stor
serie får då bedömmas till exempel utifrån om någon nyare version av katalogen
snart skall ges ut. I och med att dessa bedömningar av lämpligheten i att göra
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inköp alltid måste göras, anses det av en inköpare på marknads-avdelningen, vara
svårt att ha automatiska inköp avseende trycksaker.ref8

Offertförfarandet vid dessa inköp har redan beskrivits i kapitel 5.1. Detta
förfarande avslutades med att en påskriven orderbekräftelse skickades tillbaka till
leverantören. Att en orderbekräftelse har skickats fram och tillbaka mellan
leverantören och inköparna på marknadsavdelningen i Sandviken, innebär
förvisso att beställningen kan betraktas som juridiskt bindande, men inte att en
order är lagd av inköparen. Detta görs istället genom att inköparen på
marknadsavdelningen skriver en order för hand, där bland annat antal exemplar,
antal sidor och papperskvalitet specificeras. Denna handskrivna order lämnas
vidare för registrering i COIN.

Anledningen till att en order måste registreras i COIN, trots att leverantören
redan har skickat en orderbekräftelse, är att ordern måste finnas registrerad i
datasystemet för att dotterbolagen och lagret i Gimo skall veta vad som är
beställt. Dessutom krävs det att en order är registrerad för att kunna jämföra om
fakturan stämmer och skall betalas.

Det finns två personer på marknadsavdelningen i Sandviken som gör denna
registrering i COIN. Vem av dessa två personer som gör registreringen beror på
om ordern avser produkter som skall lagerhållas eller ej. Registreringen i COIN
går till på samma sätt som för övriga inköp avseende förbrukningsartiklar till en
avdelning (se processkarta 4 i bilaga 3). Ordern skrivs sedan ut på en skrivare på
inköpsavdelningen i Sandviken och godkänns av en inköpare som arbetar på
avdelningen. Därefter skickas ordern till tryckeriet och en kopia på ordern
arkiveras på inköpsavdelningen i Sandviken. Dessutom skickas en kopia till den
person på marknadsavdelningen som har högsta ansvaret för inköp. Han
attesterar och arkiverar kopian. En kopia på ordern skickas även till inköparen på
marknadsavdelningen, som sparar den för sitt eget bruk.

Oprognosticerade inköp

I vissa fall kan det krävas att stora inköp måste göras, utan att detta har varit
prognosticerat eller planerat på annat sätt. Detta kan behövas om till exempel
förrådet, vid en inventering, upptäcker att det finns färre artiklar i lager än vad
som är registrerat i datasystemet. Stora inköp måste även göras om en kund
plötsligt köper en stor mängd av en produkt och om produktionen, under en kort
tid, plockar ut allt som finns i lagret.
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Vid dessa stora och oplanerade inköp ringer inköparna på inköpsavdelningen i
Sandviken till leverantören av artikeln och frågar om han har ett lager av artikeln
liggande hos sig och om det finns möjlighet för Sandvik Coromant att boka detta
inneliggande lager.

Om detta är möjligt, gör inköparna beräkningar av hur länge det lagret kan
tillgodose de behov som Sandvik Coromant har och sedan läggs en order på
resterande behov, med en behovsvecka på ordern som överensstämmer med den
vecka som framkommit vid beräkningarna av hur länge inneliggande lager hos
leverantören är tillräckligt.

5.3 INKÖPSPROCESSEN I GIMO

Inköpsprocessen i Gimo har kartlagts genom samtal med inköpare i Gimo.ref1, ref11

Det finns två typer av inköp som görs i Gimo. Den ena inköpstypen avser inköp
som görs av inköpsavdelningen av förbrukningsartiklar till produktionen. Dessa
inköp baseras vanligtvis på information från COFÖR-systemet. Den andra
inköpstypen avser inköp som görs av en beställare på en avdelning. Dessa inköp
avser förbrukningsartiklar till avdelningen.

Hos Sandvik Coromant i Gimo läggs cirka 20 000 - 25 000 order per år. Av
dessa är 35-45% order för inköp av förbrukningsartiklar till produktionen, medan
resterande är order för inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning.

Inköp av förbrukningsartiklar till produktionen

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 5 i bilaga 3, görs inköp
av inköpsavdelningen i Gimo av reservdelar och processmaterial (exempelvis
skärverktyg och slipande verktyg) som behövs vid produktionen i Gimo. Detta
material läggs i förråd i Gimo.

Inköpsförslag

De inköp av förbrukningsartiklar som görs på inköpsavdelningen i Gimo, styrs
av beställningpunkter. Det är dock inte Wilson-formeln som används för att
bestämma optimal orderkvantitet. Det anses nämligen vara alltför svårt att göra
prognoser för de artiklar som ligger i förråd i Gimo. Flera artiklar kan inte direkt
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härledas till produktionen och många reservdelar får en ekonomisk orderkvantitet
på mindre än ett, vid användande av Wilson-formeln.

En uppskattning görs istället över var beställningspunkten skall ligga och vilken
kvantitet som skall beställas. Enligt en inköpare på inköpsavdelningen i Gimo,
behövs det inte större noggrannhet än så, i och med att det inte handlar om så
mycket pengar och eftersom det ofta inte är någon större kris om exempelvis inte
ett par handskar finns i lager hela tiden.ref11

Varje måndag erhålls på inköpsavdelningen i Gimo ett inköpsförslag från
COFÖR-systemet, angående vilka förbrukningsartiklar i förrådet som har
underskridit sin beställningspunkt. I inköpsförslaget finns även de rest-noteringar
som har uppstått under föregående vecka med.

Om beställningspunkten underskrids under veckan, ges inte automatiskt en
signal. Det finns dock en nära kontakt mellan inköparna på inköpsavdelningen i
Gimo och de anställda i produktionen i Gimo, vilket medför att detta inte inne-
bär något problem. Genom diskussioner tar inköparna reda på vilka behov och
preferenser som finns hos de som arbetar i produktionen. Om en artikel har tagit
slut under veckan, och de som arbetar med artikeln vet att denna behövs snarast,
tar de personligen kontakt med inköparen och meddelar att ett behov har
uppstått. Inköparen gör då en beställning tidigare, genom att registrera
inköpsordern och all övrig nödvändig information enligt samma princip som då
inköpsavdelningen i Sandviken lägger en order på lego-tillverkning med
utgångspunkt från det inköpsförslag som har getts av planeringsavdelningen. I
förrådet har några personer blivit utbildade att lägga order och om de upptäcker
att någon artikel har tagit slut, lägger de själva en order i COIN.

Inköpsförslaget från COFÖR-systemet styrs till en speciell inköpare på inköps-
avdelningen i Gimo, beroende på vilken typ av artikel som behöver köpas in.
Inköpsförslaget styrs även efter olika leverantörer. Detta innebär att inköparen på
inköpsavdelningen i Gimo ofta bara behöver lägga en order per vecka till en viss
leverantör och att leverantören ofta bara får en order per vecka från Gimo.

I inköpsförslaget kan det även finnas med kommentarer som "köp inte". Detta
kan betyda att avtalsförhandling pågår, att det är problem med leveranser från en
viss leverantör eller att Sandvik Coromant har slutat använda en viss artikel. Om
kommentaren "köp inte" finns registrerad, avvaktar inköparen med att lägga en
order.
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Order

I övrigt fungerar detta inköp på samma sätt som vid inköp av produktions-
material på inköpsavdelningen i Sandviken, med enda skillnaden att ordern
endast skickas med post om leverantören uttryckligen ber om det.

Inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 6 i bilaga 3, görs inköp
av en beställare på en avdelning i Gimo av de förbrukningsartiklar som behövs
inom avdelningen.

Avtal

I och med att order i vissa fall läggs ute på avdelningarna och eftersom bland
annat ett pris då skall anges på ordern, får avdelningarna alltid information om
vilka avtal som är aktuella med olika leverantörer. Prisförhandling sköts dock av
inköpsavdelningen i Gimo.

Order

Hos Sandvik Coromant i Gimo finns det 100 - 110 personer som har behörighet
att lägga order. Vissa personer vill dock inte gärna använda datorn till att lägga
order. Dessa får då skriva en inköpsanmodan för hand, varefter en inköpare på
inköpsavdelningen i Gimo lägger ordern åt dem. För närvarande rör det sig om
cirka fem order per dag (av totalt 100 order per dag), som inkommer i form av en
anmodan.

Att lägga en order i Gimo fungerar i princip på samma sätt för beställaren som då
en order läggs i Sandviken. Ordern skrivs dock inte ut på skrivaren direkt (innan
den är kontrollerad av inköparen), utan den läggs i en kö som styrs mot en viss
inköpare på inköpsavdelningen i Gimo, genom att beställaren trycker på "F9".
Beställaren måste alltså veta vem som är handläggare för en viss typ av produkt,
så att ordern kan styras mot rätt inköpare. Detta kan kontrolleras i
"Personalhandledningen", som visar vem som arbetar med olika produkt-
områden.
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När inköparen på inköpsavdelningen i Gimo plockar upp en order ur kön,
kontrolleras om rätt leverantör har angivits och om de kommersiella villkoren är
korrekta.

Inköparen kontrollerar sedan om ordern är prissatt eller ej. Om det inte finns
något pris registrerat på ordern, försöker inköparen sätta ett pris. I vissa fall kan
det vara svårigheter att göra detta inom rimlig tid. Då väljer inköparen ofta att
skriva ut inköpsordern och skicka iväg den trots att pris inte finns registrerat.
En kopia på inköpsordern skickas därefter till beställaren ute på avdelningen. Om
beställaren inte har attesträtt på det konto som har tillskrivits ordern är det
beställarens, inte inköparens, skyldighet att se till att den kontoansvarige
attesterar ordern.

På ordern som skickas iväg till leverantören, skall inköparen på inköps-
avdelningen i Gimo göra en underskrift. Ordern skickas sedan via posten, senast
klockan 15.00. Inom Sverige skickas alla order med brev. Till utlandet skickas
order enbart per fax, om inte leverantören uttryckligen ber om att även få en
order brevledes.

Ordern arkiveras sedan i två år.

5.4 INKÖPSPROCESSEN I VÄSTBERGA

Inköpsprocessen i Västberga har kartlagts genom samtal med inköpare i
Västberga.ref5

I Västberga finns, förutom Sandvik Coromant, även Sandvik Hard Materials och
Sandvik Rock Tools. Dessa tre bolag använder sig av ett servicebolag som kallas
Sandvik Västberga Service. Servicebolaget utför gemensamma tjänster för
bolagen såsom underhåll på fastigheter, reparationstjänster och eltjänster.
Servicebolaget handhar även personalverksamheten.

Inköp till Sandvik Coromant, Sandvik Hard Materials och Sandvik Västberga
Service görs via Sandvik Västberga Service, där det finns två personer som
arbetar med inköp. Den ena personen har hand om inköpen till Sandvik Hard
Materials och Sandvik Västberga Service. Den andra personen gör inköp åt
Sandvik Coromant. Sandvik Coromant svarar för 2/3 av de beställningar som
varje år hanteras av inköpsavdelningen hos Sandvik Västberga Service. För att
dela upp inköpen med avseende på de olika bolagen används olika order-
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nummerserier för respektive bolag. Inköpsfunktionen hos Sandvik Coromant i
Västberga åskådliggörs nedan i figur 5.1.

Figur 5.1: Bild som visar uppbyggnaden av inköpsfunktionen hos Sandvik 
Västberga Service.

Det går dagligen turbilar mellan Sandvik Coromant i Sandviken, Gimo och
Västberga. Bilarna stannar vid en omlastningsruta och lastar av respektive lastar
på gods. I Sandviken finns Sandvik Central Service som lagerhåller vissa artiklar.
I och med de frekventa transporterna med turbilarna mellan Sandviken och
Västberga, beställs en hel del artiklar till Västberga från detta lager istället för att
beställa i god tid och lagerhålla alla artiklar själv. På så sätt har lager-värde och
lageryta kunnat reduceras. Sandvik Coromant i Västberga har även sparat 900
000 kronor i lagerränta på grund av att de inte behöver låsa material i lager.

De artiklar som dock lagerhålls av Sandvik Coromant i Västberga är främst vissa
förbrukningsartiklar, en del underhållsmaterial och vissa reservdelar.

Beställningsbehovet för Sandvik Coromant i Västberga, kan uppskattas genom
att undersöka vilka lagernivåer i förrådet som finns registrerade i COFÖR-
systemet. Detta beställningsbehov jämförs med det som finns i lager hos Sandvik
Central Service och som finns registerat i SANFÖR-systemet. Sandvik Central
Service går även in i COFÖR-systemet och inventerar. Där ser de vad som
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Sandvik Hard
Materials
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 Annan inköpare
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behöver kompletteras och kan därefter i SANFÖR-systemet registrera uttaget ur
lagret.

Hos Sandvik Coromant i Västberga görs samma typer av inköp som hos Sandvik
Coromant i Gimo. Den ena inköpstypen avser inköp som görs av
inköpsavdelningen. Dessa inköp avser förbrukningsartiklar till produktionen,
vilka vanligtvis baseras på information från COFÖR-systemet. Den andra
inköpstypen avser inköp som görs av en beställare på en avdelning. Dessa inköp
avser förbrukningsartiklar till avdelningen.

Inköp av förbrukningsartiklar till produktionen

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 7 i bilaga 3, görs inköp
av inköpsavdelningen i Västberga av förbrukningsartiklar som behövs vid
produktionen i Västberga. Detta material läggs i förråd i Västberga.

Inköpsförslag

Inköpsförslag till förrådet erhålles automatiskt varje måndag på inköps-
avdelningen i Västberga från COFÖR-systemet. I inköpsförslaget tas hänsyn till
lagernivå och beställningspunkt. Uppdateringen av inköpsförslaget äger rum
under söndagnatt, vilket innebär att även om det blir slut artiklar i lagret under
veckan, kommer ingen signal om detta att ges till ansvarig inköpare. Endast om
personalen som arbetar i lagret i Västberga, gör inköparen uppmärksam på att ett
behov existerar, görs inköp före måndag.

Order

Beställningar till förrådet görs fyra till fem gånger per år för varje artikel, efter
rekommendation från revisor. Detta gäller oavsett förbrukningstakt för olika
artiklar. Detta inköp fungerar på i princip samma sätt som då inköps-avdelningen
i Gimo gör inköp av förbrukningsartiklar till produktionen i Gimo.

Från inköpsavdelningen i Västberga brukar i regel en skriftlig order på papper
skickas. När en order är brådskande, sker dock beställningen via ett telefon-
samtal eller via fax direkt från inköpssystemet. För att undvika dubbel-leveranser
skickas då inte någon order med posten, om inte leverantören uttryckligen önskar
detta.
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Det brukar inte vara några problem att de villkor som står på order-handlingarnas
baksida inte skickas med vid telefonbeställning eller vid faxning av en order.
Dessa villkor anses bara behövas i undantagsfall eftersom de är allmänt kända
samt eftersom det oftast finns ett avtal som reglerar samarbetet med leverantören.
Villkoren sänds istället vid behov och efter önskemål från leverantören.

Det förklaras dock av inköparen i Västberga att det är viktigt att den person som
gör en telefonbeställning inte bara uppger sitt namn till leverantören, utan alltid
även uppger ett ordernummer.

Inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning

I inköpsprocessen som finns redovisad som processkarta 8 i bilaga 3, görs inköp
av en beställare på en avdelning i Västberga av de förbrukningsartiklar som
behövs inom avdelningen.

Avtal

Från inköpsavdelningen i Västberga skickas gällande avtal med olika
leverantörer ut till de avdelningar som berörs av avtalet. Detta för att beställarna
på avdelningarna skall vara uppdaterade på vilka artiklar som finns att tillgå.

Order

I Västberga går alla inköp via inköpsavdelningen. De personer som anser att
inköp behöver göras, skriver antingen en anmodan till inköpsavdelningen eller
registrerar själva en order i inköpssystemet COIN, om de har behörighet att göra
detta. Hos Sandvik Coromant i Västberga finns det 15 "juniorinköpare" som har
behörighet att göra inköp i COIN. Övriga personer måste skriva en
inköpsanmodan.

På anmodan eller på ordern i COIN skall ett uppskattat pris för inköpet ned-
tecknas. Anledningen till att ett exakt pris ej krävs är, enligt inköparen på
inköpsavdelningen i Västberga, att exempelvis en tekniker skall koncentrera sig
på sin huvudsyssla och inte ödsla tid på att ta reda på priset på en artikel som
exempelvis behövs till en maskin i produktionen.ref5 Om krav ställs på att ett
korrekt pris skall anges på varje anmodan och på varje order i COIN, finns risken
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att beställningen måste läggas senare, vilket innebär att maskinen kan bli stående
för att det tar för lång tid att köpa in artikeln.

Inköpsorderna från "juniorinköparna"  läggs i en kö i datasystemet. Inköparen på
inköpsavdelningen i Västberga går sedan in och kontrollerar avtal och pris, för att
sedan skriva ut orderna och underteckna dem. Detta fungerar alltså i princip på
samma sätt som då inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning görs i Gimo.
En av skillnaderna är dock att inköpsavdelningen i Gimo i större utsträckning än
inköpsavdelningen i Västberga ställer krav på att ett pris per orderrad skall finnas
på ordern innan den skickas till leverantören. På inköps-avdelningen i Västberga
ser de hellre att ordern skickas iväg så snabbt som möjligt och att de istället får
en orderbekräftelse från leverantören som anger vilket pris som skall gälla.

I Västberga är en order uppbyggd av ett original och två kopior (i Sandviken och
i Gimo finns det bara en kopia). Originalet skickas till leverantören vid
beställning, medan kopiorna behålls internt.

De order som härrör från en skriftlig inköpsanmodan till inköpsavdelningen i
Västberga, är redan attesterade via namnteckningen på denna och arkiveras
därför på inköpsavdelningen.

För de order som har lagts av "juniorinköparna", finns det ej någon skriftlig
attest. Dessa order har ju lagts via en kö i datasystemet och därefter skickats från
inköpsavdelningen till leverantören. En kopia på dessa order, skickas därför
tillbaka till den "juniorinköpare" som har lagt ordern. Om "junior-inköparen" är
kontoansvarig för det konto som ordern hör till, skall han attestera kopian. Om så
inte är fallet, skall han tillse att kopian attesteras av den kontoansvarige. Sedan
arkiveras kopian på "juniorinköparens" kontor eller i en gemensam pärm för hela
avdelningen hos kontoansvarig.

5.5 ORDERBEKRÄFTELSEPROCESSEN

Orderbekräftelser kontrolleras av inköpsavdelningarna på respektive ort. I
Sandviken och i Gimo fungerar detta på ungefär samma sätt, medan förfarandet
skiljer sig något i Västberga.

Hantering av orderbekräftelser i Sandviken



KAPITEL 5, INKÖPSPROCESSEN IDAG

- 132 -

Denna process har kartlagts genom samtal med inköpare i Sandvikenref9, ref13 och
finns sammanfattad som processkarta 9 i bilaga 3.

När en orderbekräftelse inkommer från en leverantör till inköpsavdelningen i
Sandviken, registreras först leverantörens ordernummer i inköpssystemet COIN.
Både leverantörerna och Sandvik Coromant har nämligen egna artikel-nummer
och ordernummer. När Sandvik Coromant kommunicerar med leverantören skall
leverantörens artikel- och ordernummer användas. Leverantörerna bör i sin tur
tillse att det är de order- och artikelnummer som används i datasystemen hos
Sandvik Coromant, som används när leverantören skickar meddelanden till dem.
Anledningen till att leverantörens ordernummer registreras, är alltså att Sandvik
Coromant skall använda rätt ordernummer vid kommunikation med leverantören.

Efter registrering av ordernumret, kontrolleras att priset och leveransveckan på
orderbekräftelsen överensstämmer med priset och behovsveckan på ordern.
Utifall att dessa inte överensstämmer med varandra, kontrolleras i första hand
befintliga avtal för att utröna var felet har uppkommit. Därefter kontaktas
leverantören för diskussion om felaktigheten och ändringar i datasystemet görs
vid behov.

Om orderbekräftelsen avser inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning,
skickas en kopia på orderbekräftelsen till beställaren på avdelningen, som
arkiverar kopian i två år.

Orderbekräftelsen arkiveras även hos inköpsavdelningen i Sandviken i två år.

Inköpsavdelningen i Sandviken erhåller inte alltid orderbekräftelser från sina
leverantörer. Inköpschefen i Sandviken anser dock inte detta vara nödvändigt,
eftersom orderbekräftelsen egentligen bara behövs vid avvikelser eller problem.
Han är dock tveksam till om en order är juridiskt bindande om inte både order
och orderbekräftelse har inkommit.ref9

Orderbekräftelseprocessen i Sandviken och orderbekräftelseprocessen i Gimo,
har tidigare förklarats vara liknande processer. Skillnaden mellan dessa ligger i
att en kopia på orderbekräftelsen skickas från inköpsavdelningen i Sandviken till
beställaren, medan orderbekräftelsen i Gimo direkt skickas till beställaren.

Hantering av orderbekräftelser i Gimo
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Denna process har kartlagts genom samtal med inköpare i Gimoref11 och finns
sammanfattad som processkarta 10 i bilaga 3.

I regel skickar inte leverantörerna orderbekräftelser till inköpsavdelningen i
Gimo. Ofta fungerar inköpsprocessen på så sätt att leverantören lämnar ett anbud
till Sandvik Coromant. Om inköpsavdelningen i Gimo inte anser detta anbud vara
tillfredsställande, avtalas med leverantören om att ett nytt anbud skall lämnas. På
så sätt fortsätter det tills inköpsavdelningen är nöjd med det anbud som
leverantören har lämnat. Då läggs en order. I och med att leverantören då har
lämnat ett anbud som inköpsavdelningen accepterar via sin order, är en
orderbekräftelse överflödig. En inköpare i Gimo anser att istället för att skicka
orderbekräftelser, borde avtal om samarbetet mellan kund och leverantör
skrivas.ref11 Dessa avtal borde till exempel tala om vilka priser som skall gälla,
hur ofta kund och leverantör skall träffas och se över samarbetet, vilka artiklar
som leverantören skall lagerhålla åt kunden och hur EDI-samarbetet skall
utvecklas.

Om en orderbekräftelse trots allt skickas till Gimo, öppnas brevet av de som har
hand om posthanteringen. Dessa kontrollerar då vem som har utfärdat ordern som
hör till orderbekräftelsen, det vill säga vem som är beställare. Sedan skickas
orderbekräftelsen till denna person som kontrollerar orderbekräftelsens
överensstämmelse med ordern och arkiverar orderbekräftelsen i två år.

Hantering av orderbekräftelser i Västberga

Denna process har kartlagts genom samtal med inköparen i Västbergaref5 och
finns sammanfattad som processkarta 11 i bilaga 3.

Denna orderbekräftelseprocess skiljer sig till stora delar från de tidigare nämnda
orderbekräftelseprocesserna. Därmed finns inte olikheterna mellan denna process
och de övriga processerna redovisad med hjälp av streckade linjer
(                ) i processkartorna.

När en orderbekräftelse inkommer, jämför inköparen på inköpsavdelningen i
Västberga priset på orderbekräftelsen med det uppskattade pris som beställaren
har angett på inköpsanmodan eller på ordern i COIN. Om priset överens-stämmer
tillräckligt väl, avstår inköparen från att lämna några kommentarer eller klagomål
till leverantören. Orderbekräftelsen skickas då till beställaren som arkiverar
denna i två år. Samma procedur genomförs om priset på order-bekräftelsen är
lägre än det uppskattade pris som beställaren har angett på inköpsanmodan, med
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enda skillnaden att inköparen då även måste se till att skriva in det lägre priset i
inköpssystemet COIN.

På inköpsavdelningen i Västberga räknar de med att de har ungefär en vecka på
sig att reagera på det som står skrivet på orderbekräftelsen. Om de inte påpekar
bristerna inom rimlig tid, det vill säga inom en vecka, kan orderbekräftelsen antas
vara en juridisk handling som Sandvik Coromant i Västberga måste rätta sig
efter.

Om det är så att priset på orderbekräftelsen är väsentligt högre än det upp-
skattade pris som beställaren har angett på inköpsanmodan, skickas order-
bekräftelsen ut på attest till beställaren som får avgöra om det angivna priset är
rimligt. Om beställaren ej lämnar något meddelande, antar inköparen att priset är
accepterat och kopian på orderbekräftelsen arkiveras hos beställaren i två år.

Om beställaren meddelar att priset inte är korrekt, kontrollerar inköparen de
offerter och avtal som finns.

När inköparen har tagit reda på vilket pris skall gälla eller om inköparen inte har
lyckats utröna vilket pris som är korrekt, tas kontakt med leverantören.

På ordern som läggs i inköpssystemet COIN, anges det leveransdatum som
inköpsavdelningen i Västberga anser vara lämpligt. Det som anges är alltså
"önskad leveransvecka". Om leverantören inte har möjlighet att genomföra
leveransen denna vecka, meddelas även detta på orderbekräftelsen. Leverans-
datum måste då ändras av inköparen på inköpsavdelningen.

5.6 LEVERANSAVISERINGSPROCESSEN

Innan godset inkommer till Sandvik Coromant, skickar vissa leverantörer en
leveransavisering.

Vanligtvis erhålls inte leveransavisering vare sig i Sandviken, i Gimo eller i
Västberga. När en leveransavisering trots allt inkommer, är det vanligtvis via fax.
Leveransaviseringen skickas då vidare till berört lager och till planerings-
avdelningen om de är involverade på något sätt.ref6

I det befintliga inköpssystemet COIN, finns det en kolumn där markering kan
göras av var godset befinner sig (exempelvis "under transport"). Denna kolumn
används dock inte, eftersom leverantören inte har tillgång till att skriva in
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information i inköpssystemet hos Sandvik Coromant idag. Vid ett införande av
EDI skulle detta dock antagligen vara möjligt.ref6

5.7 AVRAPPORTERINGSPROCESSEN

När produktionsmaterialet anländer till lagret i Gimo eller i Sandviken,
registreras godset i COIN som levererat. Godset registreras antingen som
dellevererat eller slutlevererat, beroende på om hela partiet är levererat eller ej.
En del artiklar måste avsynas innan de läggs i lager, medan andra artiklar endast
genomgår stickprovskontroll. Det senare fallet avser främst artiklar som kommer
från leverantörer som är ISO-certifierade. Det finns i datasystemet angivet vilken
typ av kontroll som krävs för olika artiklar vid gods-mottagningen. Gods som har
ankommit till ett lager, men som väntar på att bli avsynat syns inte som fysiskt
lager i datasystemet.ref13

Vid inköp av förbrukningsmaterial till en avdelning, där beställaren själv har lagt
en order i COIN och vid inköp av material som har planerats av planerings-
avdelningen, är det godsmottagningen som avrapporterar inkommet gods.ref11

För de artiklar som köps in utgående från ett inköpsförslag från COFÖR-
systemet, det vill säga för inköp av förbrukningsartiklar till produktionen,
avrapporteras godset av förrådspersonalen själva. Avrapportering sker så snart
som godset är uppackat och emottaget. Ordern tas då upp på bildskärmen på
datorn. Där skrivs sedan levererad kvantitet in och om det rör sig om en del- eller
slutleverans. Om det är oklart om det rör sig om en del- eller slutleverans
kontaktas inköparen för information.ref11

5.8 PROBLEM I DAGENS INKÖPSPROCESS

I detta kapitel ges en beskrivning av vad som orsakar problemet med det
omfattande administrativa arbetet i dagens inköpsprocess. Denna beskrivning
bygger på uppgifter som har erhållits vid kartläggningen av inköpsprocessen.

Förutom det ovan nämnda problemet, finns det även andra problem i dagens
inköpsprocess. Som exempel på detta kan långa återanskaffningstider för artiklar
nämnas. Eftersom tyngdpunkten i detta examensarbete ligger på det arbete som
utförs av orderläggaren, innehåller detta kapitel dock enbart en beskrivning av
problemet med det omfattande administrativa arbetet.
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Det är även värt att notera att en stor del av de problem i dagens faktura-
hanteringsprocess som redovisas i kapitel 6.4, ursprungligen härrör från brister i
inköpsprocessen.

Det finns huvudsakligen tre problem som orsakar det omfattande administrativa
arbete som är förknippat med inköp. Ett av problemen är bristfälliga prognoser.
Ytterligare ett problem är att onödigt arbete uppstår eftersom vissa order idag
skickas både per post och per fax. Dessutom finns ett problem som avser en
onödig intern hantering av dokument.

Nedan följer en beskrivning av dessa problem samt en förklaring av hur de upp-
kommer.

För att ytterligare åskådliggöra problemets struktur finns ett fiskbensdiagram i
bilaga 4. Detta diagram åskådliggör vad det är som orsakar problemet med det
omfattande administrativa arbetet.

Bristfälliga prognoser

Den största orsaken till att mycket manuellt arbete krävs i samband med inköp, är
att bristfälliga prognoser över efterfrågan på olika artiklar erhålls. Eftersom
prognoserna är bristfälliga, krävs en manuell bedömning av varje inköp som sker.
Det är alltså inte möjligt att låta inköp ske automatiskt.

Detta tar sig uttryck i att de leveransplaner och inköpsförslag avseende
produktionsmaterial som genereras automatiskt, måste kontrolleras av en
inköpare och ofta även justeras med avseende på kvantitet och behovsvecka
innan de kan skickas till leverantören. Detsamma gäller för de orderreminder som
genereras varje vecka. Även dessa måste kontrolleras och ibland även justeras
om inköparen anser att det behov som anges inte överensstämmer med det behov
som inköparen bedömer att Sandvik Coromant har.

Det finns i huvudsak två orsaker till att prognoserna inte överensstämmer med
den verkliga efterfrågan. Den ena är att det är svårt att göra den övergripande
prognosen för slutprodukterna. Den andra orsaken till de bristfälliga prognoserna
är att "onormala" order ej undantages från beräkningen av kommande periods
prognosticerade efterfrågan i tillräcklig utsträckning.

Svårt att göra den övergripande prognosen
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En gång per år läggs en prognos för årsproduktionen av de olika slut-
produkterna. Denna prognos bryts sedan ner till prognoser för de ingående
artiklarna i slutprodukterna. Svårigheten att göra den övergripande prognosen för
slutprodukterna leder till att prognoserna för de ingående artiklarna blir
bristfälliga.

"Onormala" order undantages ej

Det finns idag möjlighet att vid uppdateringen av prognoserna, som görs var
fjärde vecka, undantaga "onormala" order från beräkningen av prognosticerad
efterfrågan under kommande period. Med "onormala" order menas order som är
av engångskaraktär och som sannolikt inte kommer att upprepas under den
närmaste tiden. En anledning till att den prognosticerade efterfrågan blir för hög
jämfört med den verkliga efterfrågan kan vara att denna typ av order inte
undantages från beräkningen i tillräcklig utsträckning.

Order skickas både per post och per fax

En orsak till att onödigt administrativt arbete uppstår idag, är att order
i vissa fall skickas både per post och per fax. Det finns två anledningar till detta:
långsam postgång och behovet att på ordern bifoga gällande leverans-
bestämmelser.

Långsam postgång

Om en order skickas per post kan det ta ett flertal dagar innan ordern når
leverantören och leverantören kan börja bearbeta ordern och producera önskade
artiklar. Av denna anledning faxas order i stor utsträckning till utländska
leverantörer.

Behov av att bifoga leveransvillkor

De orderhandlingar som används av Sandvik Coromant har gällande leverans-
bestämmelser tryckta på baksidan. När en order faxas till leverantören erhåller
leverantören endast framsidan på ordern.
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På inköpsavdelningen i Sandviken upplevs ett behov av att bifoga gällande
leveransbestämmelser med ordern och därför skickas de order som redan faxats
till leverantören, även per post. Anledningen till att inte även baksidan faxas till
leverantören är att leveransbestämmelserna är tryckta med liten text och att det
därmed är stor risk för att bestämmelserna blir svårlästa om de faxas. Inköparna i
Gimo och i Västberga upplever inte samma behov av att bifoga leverans-
bestämmelser och nöjer sig därför oftast med att faxa ordern. Detta innebär att
det i Gimo och i Västberga inte krävs lika mycket arbete för att skicka en order
när behov finns av att ordern skall nå leverantören snabbt, det vill säga när ordern
skickas per fax.
Onödig intern hantering av dokument

Förutom de dokument som utväxlas med leverantören, sker även en omfattande
distribution av dokument internt hos Sandvik Coromant. Detta avser främst order
som måste attesteras av kontoansvarig person, men även order-bekräftelser som
emottages på en avdelning och därefter skickas vidare till en annan avdelning
inom företaget.

Order måste attesteras

De order som läggs ute på olika avdelningar hos Sandvik Coromant registeras
direkt i inköpssystemet COIN av orderläggaren. Ordern skrivs sedan ut och
godkänns av en inköpare på inköpsavdelningen. Därefter skickas ordern till
leverantören samtidigt som en kopia av ordern skickas till orderläggaren för
attest. Detta innebär att arbetstid åtgår till att distribuera order internt inom
företaget.

Orderbekräftelser skickas internt

När en orderbekräftelse inkommer till inköpsavdelningen i Sandviken skickas en
kopia på orderbekräftelsen till beställaren om denne återfinns på en annan
avdelning. Hos Sandvik Coromant i Gimo och hos Sandvik Coromant i
Västberga tas ingen kopia på orderbekräftelsen, utan den skickas till beställaren
direkt efter det att orderbekräftelsen anlänt till respektive ort.

Båda ovanstående tillvägagångssätt innebär att arbetstid åtgår till att distribuera
orderbekräftelser internt inom företaget.
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 6 FAKTURAHANTERINGSPROCESSEN IDAG

Efter det att en order har lagts och de inköpta artiklarna har levererats till
företaget, skall en faktura betalas. Den process som då följer kan benämnas
fakturahanteringsprocessen.

Syftet med att kartlägga denna process, är att få en bild över vilka arbets-moment
som utförs under processen och att ta reda på vilka problem som finns i dagens
fakturahanteringsprocess hos Sandvik Coromant. Avsikten med
processkartläggningen är alltså inte att få en heltäckande bild av alla arbets-
moment, utan att få en översikt över hur processen fungerar idag.

För att kartlägga fakturahanteringsprocessen hos Sandvik Coromant, gjordes
besök hos leverantörsreskontran i Sandviken.

Genom samtal och i vissa fall iakttagande av arbetsmoment, kartläggs de
arbetsmoment som utförs och de dokument som används.

Med begreppet "leverantörsreskontran" avses i detta examensarbete, de sju
personer som arbetar i Sandviken med att registrera fakturor till Sandvik
Coromant i fakturaregistreringssystemen COPEK1, COPEK2 och SANLEV. Av
dessa sju, arbetar sex personer med att registrera fakturor i COPEK2 och i
SANLEV, medan en person arbetar med att registrera fakturor i COPEK1.
Övriga personer som arbetar hos Sandvik Coromant i Sandviken med faktura-
registrering för andra bolag, innefattas alltså inte i begreppet "leverantörs-
reskontran". Med "den postansvarige", avses den person på leverantörs-
reskontran som har hand om postöppningen för dagen hos leverantörs-reskontran.
Denna person sorterar även upp fakturorna beroende på vem det är som skall
registrera dessa. I övrigt avses med de begrepp som används, samma saker som
redovisades i kapitel 5.

I detta kapitel beskrivs till att börja med hur fakturorna delas upp i olika högar,
beroende på i vilket fakturaregistreringssystem de skall registreras. Därefter ges
en beskrivning av fakturaregistreringen i fakturaregistreringssystemet COPEK1,
vilken följs av en beskrivning av fakturaregistreringen i COPEK2 och i
SANLEV. Till sist ges en sammanfattande beskrivning över problem i dagens
fakturahanteringsprocess.

För att ytterligare åskådliggöra processernas utseende, har processkartor för de
olika processerna sammanställts. Dessa processkartor redovisas i bilaga 3 och de
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bygger på den princip för processkartor som beskrivs i kapitel 3.3.1. I vissa fall
anges en siffra bredvid en aktivitet eller ett beslut i processkartan. Denna siffra
avser då vilken databild som används vid detta moment eller vilken kod som vid
detta moment skall anges i datasystemet.

6.1 PROCESS FÖR UPPDELNING AV FAKTUROR

Denna process har kartlagts genom samtal med två personer som arbetar på
leverantörsreskontran ref10, ref14 och med inköpare i både Gimo ref11 och Västberga
ref5. Processen finns sammanfattad som processkarta 12 i bilaga 3.

De fakturor som registreras av leverantörsreskontran skall registreras i ett antal
olika fakturaregistreringssystem. När posten öppnas av postansvarig på
leverantörsreskontran, sker därför en uppdelning av fakturorna med avseende på
fakturaregistreringssystem och registreringsperson. I detta kapitel redogörs för
hur denna uppdelning går till och vad det är som föregår uppdelningen.

Fakturahanteringsprocessen startar med att posten anländer till Sandviken, till
Gimo eller till Västberga. Därför kommer dessa processer att redogöras för till att
börja med, för att slutligen komma fram till uppdelningen efter faktura-
registreringssystem och registreringsperson.

Postöppning i Västberga

Inköpsavdelningen i Västberga har valt att låta leverantören skicka fakturorna till
Västberga, eftersom inköparen där anser att fakturaadressen och leverans-
adressen bör vara densamma.ref5

Tidigare har försök gjorts inom Sandvik Coromant med att ha olika adresser, så
att fakturorna gick direkt till Sandviken, medan godset gick till Gimo och Väst-
berga. Detta medförde alltför många förvecklingar, med fakturor eller gods på fel
ort, varvid Sandvik Coromant i Västberga övergick till att ha samma
fakturaadress som leveransadress.ref5

När en faktura anländer till inköpsavdelningen i Västberga, kontrolleras först om
en orderbekräftelse finns att tillgå. I så fall jämförs priset på fakturan med priset
på denna orderbekräftelse. Om dessa överensstämmer, vidarebefordras fakturan
till leverantörsreskontran i ett kuvert tillsammans med övriga fakturor som skall
skickas dit. Om priset på fakturan är lägre än det pris som har angivits på
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orderbekräftelsen, ändras priset på ordern i inköpssystemet COIN, av inköparen.
Därefter skickas fakturan till leverantörsreskontran. Om priset på fakturan är
högre än det pris som har angivits på orderbekräftelsen (en mycket ovanlig
situation), tas kontakt med leverantören, eftersom någonting då måste vara fel.

Om en orderbekräftelse ej har inkommit från leverantören och både faktura och
gods har levererats, gör inköparen en jämförelse mellan priset på fakturan och det
uppskattade pris som beställaren har angett på ordern. Om dessa överens-
stämmer tillräckligt väl eller om priset på fakturan är lägre än det uppskattade
pris som har angivits av beställaren, ändras priset på ordern i inköpssystemet
COIN och fakturan skickas därefter till leverantörsreskontran för faktura-
registrering och betalning. Om priset på fakturan är högre än det uppskattade pris
som har angivits av beställaren, skickas en fakturakopia till beställaren för attest.
När kopian är attesterad, skickas den tillsammans med fakturan till
leverantörsreskontran.

Inköparen i Västberga ser alltså till att alla fakturor som kommer till Västberga
och som måste attesteras, är attesterade innan de skickas vidare till leverantörs-
reskontran för fakturaregistrering och betalning.ref14

Postöppning i Gimo

Till Gimo skickas ungefär 75 000 fakturor under ett år. Samtliga fakturor
vidarebefordras direkt till leverantörsreskontran för att registreras där.ref1

Vanligtvis står det på orderna från Gimo att fakturaadressen är Sandviken, men
oftast skickas fakturorna till Gimo i alla fall, eftersom det är leverans-
adressen.ref14

Postöppning hos leverantörsreskontran

Under en vecka ankommer cirka 200 - 250 fakturor till leverantörsreskontran.

Varje dag är det en person som arbetar på leverantörsreskontran som är
postansvarig och som har hand om allt postöppnande som berör avdelningen.

Till leverantörsreskontran kommer det post två gånger per dag. Den externa
posten ankommer på morgonen och på eftermiddagen ankommer posten från
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Gimo. Till den senare används inte Postverket, utan det går en intern budbil
mellan Gimo och Sandviken.

Fakturorna sorteras direkt vid postöppningen i olika högar beroende på vilket
fakturaregistreringssystem som skall användas och vilken person det är som skall
registrera dem.

Uppdelning av fakturor efter fakturaregistreringssystem

Vid postöppnandet hos leverantörsreskontran sorteras fakturorna i olika högar
med avseende på det ordernummer som finns registrerat på fakturan. Order-
numret visar i vilket fakturaregistreringssystem fakturan skall registreras och
därigenom även vem det är som skall göra registreringen.

De högar som fakturorna delas upp i är en hög för registrering i COPEK1, en hög
för registrering i COPEK2 och en hög för registrering i SANLEV.

På vissa fakturor finns inte något ordernummer angivet. Dessa fakturor läggs då i
en speciell hög för attestering.

Uppdelning av fakturor efter registreringsperson

Den postansvarige delar, som tidigare nämnts, upp fakturorna i fyra högar. Den
första högen med fakturor, skall registreras i COPEK1. Dessa fakturor avser
inköp av produktionsmaterial, inköp med avseende på en speciell kundorder eller
lageröverföringar mellan centrallagren. Denna hög lämnas till den person som har
hand om denna registrering. Detta förfarande beskrivs i kapitel 6.2.

För den andra högen med fakturor, där ordernummer inte finns registrerat på
fakturan, finns det inte någon möjlighet att ta reda på vilket konto som fakturan
skall betalas mot. Med detta avses att det inte går att ta reda på vilket kostnads-
ställe som fakturan skall belasta. Därmed måste dessa fakturor attesteras innan
betalning kan ske. På samma gång som attest för konto sker, attesteras även pris
och kvantitet.

Attestförfarandet innebär att en kopia tas på fakturan (om inte en fakturakopia
redan finns). Denna atteststämplas sedan med en stämpel som frågar vilket konto
som tillskrivs fakturan och vilket pris som skall stå på ordern samt anger till vem
fakturan skall återsändas. Fakturakopian skickas därefter ut till beställaren för
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attest. Beställaren är i detta fall den person som anges som referensperson på
fakturan.

Fakturaoriginalet datumstämplas och behålles hos leverantörsreskontran, som på
så sätt kan övervaka hur lång tid attestförfarandet tar.

När fakturakopian återkommer till leverantörsreskontran efter attestering hos
beställaren, häftas fakturakopian ihop med fakturaoriginalet, av den person som
var postansvarig den dag då fakturakopian skickades ut på attest. Det är även
denna person som ansvarar för att fakturan registreras i lämpligt faktura-
registreringssystem. Om ett ordernummer har angivits på atteststämpeln av
beställaren, skall fakturan registreras i COPEK2. Om bara ett konto har angivits
på atteststämpeln, skall fakturan registreras direkt i SANLEV. Båda dessa
registreringar äger rum så snart som tid finnes och fakturorna läggs alltså inte
underst i en hög för senare registrering.

Exempel på fakturor som ordernummer i vissa fall saknas på, är fakturor för de
order som har lagts via telefonbeställning. Detta beror vanligtvis på att inget
ordernummer anges direkt i telefonen och på att inköpet sedan inte registreras i
inköpssystemet COIN.

Den tredje högen med fakturor, det vill säga högen med fakturor som skall
registreras direkt i SANLEV, verifikationsstämplas och registreras sedan av
postansvarig, så snart som uppdelningen av fakturorna är färdig. De fakturor som
direkt skall registreras i SANLEV är sådana fakturor som det inte finns någon
order till, exempelvis fordonsskatt.

Den fjärde högen med fakturor innehåller fakturor som skall registreras i
COPEK2 och som avser inköp av bland annat förbrukningsmaterial som lagras i
förrådet. Fakturorna ur denna hög, verifikationsstämplas och sedan kontrolleras
de angivna betalningsvillkoren på fakturorna. Om fakturan har en kortare
kredittid än 30 dagar, måste fakturan registreras av postansvarig direkt då
uppdelningen av fakturorna är avslutad.

Fakturor med kort kredittid kan exempelvis vara fakturor avseende kostnader för
blommor eller restaurangbesök, för vilka betalningstiden vanligen är tio dagar.
Vidare kontrolleras även om en faktura är nära förfallodag och därför måste
registreras direkt av postansvarig eller om fakturan kan läggas i den hög av
COPEK2-fakturor som registreras löpande av de som arbetar med denna
registrering på leverantörsreskontran.
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På de fakturor som anländer från Västberga kontrolleras förfallodag särskilt
noggrannt. Dessa fakturor attesteras, som tidigare nämnts, i Västberga innan de
skickas vidare för registrering i Sandviken. Om attesteringsförfarandet har varit
tidskrävande i Västberga, är det möjligt att förfallodag för fakturan ligger nära i
tiden. Då måste denna faktura ges förtur till registrering framför övriga fakturor.
Dessa sena fakturor från Västberga anses, av de som arbetar med
leverantörsreskontran i Sandviken, vara ett alltför vanligt förekommande
problem.

Samtliga "vanliga" fakturor som skall registreras i COPEK2, det vill säga
fakturor där alla uppgifter är korrekta samt där kredittiden är 30 dagar och en
viss tidsfrist återstår till fakturans förfallodatum, läggs underst i en hög av
fakturor. Ur denna hög plockas allt eftersom en bunt fakturor att registrera av de
som arbetar med registrering av fakturor i COPEK2. Denna hög motsvarar
maximalt en veckas fakturor, det vill säga en faktura kan bli liggande en vecka i
väntan på registrering (vanligtvis tre till fem dagar).

Den hög med fakturor som kräver omgående registrering av postansvarig för
dagen, består alltså av fakturor med kort kredittid, av fakturor som har nära till
förfallodatum och av fakturor som skall registreras direkt i Sandvik AB:s centrala
fakturaregistreringssystem, SANLEV.

6.2 PROCESS FÖR REGISTRERING I COPEK1

Denna process har kartlagts genom samtal med den person som arbetar med
fakturaregistering i COPEK1.ref10 Processen finns sammanfattad som process-
karta 13 i bilaga 3.

Fakturor som registreras i COPEK1

De fakturor som registreras i COPEK1 avser, som tidigare nämnts, huvud-
sakligen inköp av produktionsmaterial. De flesta av dessa fakturor avser sådana
artiklar som finns med på det automatiska inköpsförslag som genereras varje
måndag och som kommer till inköpsavdelningen i Sandviken. Till dessa fakturor
finns därför alltid motsvarande order registrerad i COIN.

Det förekommer dock även inköp av produktionsmaterial som ej baseras på ett
inköpsförslag och som det därmed inte finns någon order registrerad för. Dessa
inköp benämns lagerorder.
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I COPEK1 registreras även fakturor som avser så kallade specialorder, det vill
säga order som lagts med avseende på en speciell kundorder. Dessutom
registreras i COPEK1, fakturor som avser lageröverföringar mellan central-lagret
i Holland och centrallagret i Gimo.

Det är endast en person som arbetar med fakturaregistrering i COPEK1 hos
leverantörsreskontran. Det antal fakturor som registreras varje dag varierar
kraftigt, men ligger uppskattningsvis någonstans mellan 20 och 60 stycken.ref10

Anledningen till att det antal fakturor som registreras varje dag varierar så
mycket, är att fakturorna innebär olika mycket arbete. Vissa fakturor innehåller
bara några enstaka positioner, medan andra kan innehålla upp till 40 positioner.
Vanligtvis hinner inte alla fakturor registreras samma dag som de ankommer,
utan det finns en hög som motsvarar några dagars fakturor liggande.

Tillvägagångssätt vid registrering

Den person som arbetar med fakturaregistrering i COPEK1 får varje dag en hög
med fakturor som skall registreras i detta system. Alla fakturorna verifikations-
stämplas först och det kontrolleras om det finns några fakturor som är nära
förfallodatum. Om så är fallet skall dessa fakturor registreras snarast och läggs
därför överst i den hög av fakturor som väntar på registrering i COPEK1. Övriga
fakturor läggs underst i denna hög. När fakturaregistreringen påbörjas, plockas
alltså fakturorna uppifrån och ned ur denna hög.

Registreringen av en faktura börjar med en kontroll av att det finns ett order-
nummer angivet på fakturan. Om så inte är fallet måste en kopia på fakturan
skickas till beställaren för attest. Registrering av fakturan kan då ej ske förrän
den har godkänts genom attest och förrän den har återsänts till leverantörs-
reskontran. Attesteringsförfarandet i detta fall överensstämmer med förfarandet
då postansvarig hos leverantörsreskontran skickar en faktura för attest angående
ordernummer.

Den position (orderrad) som det anges på fakturan att fakturan avser, stämmer
inte alltid överens med den position som leveransen avser enligt ordern. Därför
kontrolleras alltid vilken position som har levererats genom att undersöka vilken
position som har avrapporterats i COIN av godsmottagningen. Om dessa inte
överensstämmer, anges den rätta positionen av den person som arbetar med
fakturaregistreringen.
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Om godsmottagningen i Gimo upptäcker att en inleverans inte stämmer överens
med den tillhörande ordern, skall de skriva en kontrollrapport. Denna kontroll-
rapport vidarebefordras till inköpschefen i Sandviken som tar ställning till om en
kreditnota skall krävas av leverantören. Kontrollrapporten, med bifogad
kommentar från inköpschefen, används sedan som underlag för faktura-
registreringen.

Nästa steg vid fakturaregistrering i COPEK1 är att stämpla alla fakturor och
skriva leverantörsnummer på fakturorna. När detta är gjort startar själva
registreringen i COPEK1.

Genom att skriva in leverantörsnumret i COPEK1, erhålls automatiskt alla
uppgifter om den aktuella leverantören. Här är det viktigt att kontrollera att det
bankgironummer eller postgironummer som finns angivet i COPEK1, stämmer
överens med det som står på fakturan.

Bankgironumret eller postgironumret kontrolleras på olika databilder beroende på
om det rör sig om en svensk eller om en utländsk leverantör. Den svenska
leverantörens nummer kontrolleras på bild 10 i COPEK1, medan den utländska
leverantörens nummer kontrolleras genom att i SANLEV skriva "6lu". Om dessa
nummer inte är korrekta kontaktas ekonomiavdelningen (PEL), för ändring av
bankgiro- eller postgironumret.

Efter detta förfarande skrivs uppgifter som avser fakturahuvudet in i faktura-
registreringssystemet. De uppgifter som avses är fakturanummer, fakturadatum,
totalbelopp och moms. I de fall då kassarabatt kan erhållas från leverantören,
måste även detta skrivas in i fakturahuvudet. När kredittiden är 30 dagar, skrivs
denna tid in automatiskt, men om någon annan kredittid avses, måste denna
registreras manuellt.

Om fakturan kommer från Santrade är registreringen färdig efter det att ovan-
stående uppgifter har skrivits in. Santrade är ett bolag inom Sandvik-koncernen
som handhar lageröverföringar mellan centrallagren. Dessa fakturor registreras
automatiskt i COPEK1 då de skrivs ut av Santrade. För dessa fakturor behöver
alltså inte varje enskild position registreras. När själva registreringen av en sådan
faktura är avklarad, är det fortsatta tillvägagångssättet detsamma som för övriga
fakturor, det vill säga fakturan attesteras, fakturabunten kontrollräknas och så
vidare (se nedan).

Övriga fakturor kräver att varje position på fakturan registreras i COPEK1.
Beroende på om fakturan avser en vanlig order avseende produktionsmaterial
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eller en specialorder, registreras positionerna på olika databilder i COPEK1. Om
det inte finns någon order som föregår fakturan, skall positionerna registreras på
ytterligare en annan bild (bild 24). På samtliga dessa bilder skrivs bland annat
kvantitet, inköpsbelopp och ordernummer (om det finns) in.

När denna registrering är klar kontrolleras att priset på fakturan som skrivits in i
COPEK1 stämmer överens med det pris som finns registrerat på ordern i COIN.
Detta sker automatiskt för order avseende inköp av produktionsmaterial, medan
specialorder måste kontrolleras manuellt. Även artikelkoden hämtas automatiskt
från HV72-systemet, där produktionsmaterialet finns registrerat. Om priset på
ordern inte överensstämmer med priset på fakturan, kommer en varning upp på
skärmen och fakturan måste skickas till beställaren för attest. Fakturan måste
även skickas på attest om artikelkoden i HV72-systemet inte överensstämmer
med artikelkoden på fakturan. Attestförfarandet kan dock frångås om den person
som arbetar med fakturaregistrering, själv lyckas finna var felet ligger genom att
exempelvis ta kontakt med leverantören. Attest-förfarandet i detta fall är
detsamma som förfarandet då ordernummer saknas på fakturan.

Om det är en stor summa som misstämmer, inväntas attesten innan fakturan
betalas. Om det är en liten summa som misstämmer betalas däremot fakturan
innan attesten är klar. Bedömningen av vad som är en stor respektive liten
summa, görs av den person som arbetar med fakturaregistrering i COPEK1 och
varierar mellan olika leverantörer. På de fakturor som betalas innan attest har
skett, stämplas en datumstämpel nere i hörnet på fakturakopian som skickas till
beställaren. Denna stämpel talar om vilket datum fakturan har betalats. På så sätt
vet fakturaregistreraren om fakturan är registrerad eller ej, då den kommer
tillbaka till leverantörsreskontran efter attest.

Om fakturan redan är registrerad då den återkommer till leverantörsreskontran,
häftas fakturakopian ihop med originalet och arkiveras i tio år. Om faktura-
kopian däremot inte är datumstämplad, måste fakturaregistreringen slutföras.

Efter ett eventuellt attestförfarande, är nästa steg i fakturaregistreringsprocessen
att registrera de kostnader som ej avser själva artiklarna på ordern. Sådana
kostnader kan till exempel vara fraktkostnad, emballagekostnad eller verktygs-
kostnad. Detta görs på en särskild databild i COPEK1.

När alla uppgifter är registrerade och allt är korrekt, skall fakturan attesteras i
COPEK1 av den person som har registrerat fakturan. Detta sker genom att
verifikationsnummer, belopp och signatur skrivs in.
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Alla fakturor som registreras i fakturaregistreringssystemet COPEK1 under en
dag, registreras på samma buntnummer, vilket är detsamma som dagens datum.
Anledningen till att fakturorna delas in i buntar är att det då blir lättare att söka
reda på en speciell faktura vid behov. När en bunt har registrerats, summeras
beloppen på fakturorna i bunten manuellt. Denna summa kontrolleras sedan mot
det totalbelopp som finns angivet för det aktuella buntnumret i COPEK1. Om
dessa överensstämmer sätts en signatur på den aktuella databilden i COPEK1.

Om beloppen däremot inte överensstämmer, beror det i regel på att den manuella
summeringen av fakturorna är felaktig och därför görs denna summering om.

Vid den datakörning som sker på natten registreras sedan automatiskt de fakturor
som är godkända för betalning, det vill säga de fakturor som avser gods som är
levererat, i det centrala fakturaregistreringssystemet SANLEV. Från SANLEV
betalas sedan fakturorna automatiskt på förfallodagen.

De fakturor som avser gods som ej är levererat, ligger kvar i COPEK1. När
godset sedan rapporteras som levererat, registreras fakturorna automatiskt i
SANLEV vid nästa datakörning.

Om det av någon anledning är speciellt bråttom med betalningen av en faktura,
finns möjlighet att genom en enkel knapptryckning registrera fakturorna direkt i
SANLEV, utan att vänta på nattens datakörning. Det är dock inte speciellt vanligt
att detta sker.

Varje dag skrivs det vid buntavstämningen automatiskt ut en lista på alla fakturor
som registrerades i COPEK1 under föregående dag. Denna lista används till att
kontrollera att totalbeloppet på listan överensstämmer med totalbeloppet på
föregående dags bunt med fakturor. När detta är kontrollerat, arkiveras
fakturorna i tio år.
Även en varningslista angående vilka fakturor som inte gick vidare till
registrering i SANLEV vid datakörningen under föregående natt, skrivs
automatiskt ut dagligen. Denna lista kan även framtas på bildskärmen i COPEK1.
Med hjälp av denna varningslista och fakturans förfallodatum, kontrolleras att en
faktura inte passerar förfallodatum utan att betalas, på grund av att godset ej är
avrapporterat som levererat i datasystemet.

Om en faktura närmar sig förfallodatum, kontaktas beställaren för att undersöka
om godset är levererat eller ej och om fakturan skall betalas till förfallodatum.
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Priset på fakturorna som avser inköp av produktionsmaterial överensstämmer
nästan alltid med det pris som anges på ordern i COIN. Däremot händer det
ibland att den levererade kvantiteten inte överensstämmer med den kvantitet som
har angivits på ordern. Ofta jämnar dock de felaktiga leveranserna ut sig i
längden, ibland levereras för mycket och ibland för litet. När det är små belopp
som avses på fakturorna, betalas dessa därför ofta trots att kvantiteten
misstämmer. Vid större belopp begärs däremot alltid en kreditfaktura av
leverantören. 

6.3 PROCESSER FÖR REGISTRERING I COPEK2 OCH I SANLEV

Dessa processer har kartlagts genom samtal med en av de sex personer som
arbetar med fakturaregistrering i COPEK2 och i SANLEV.ref14 Själva
registreringsprocesserna i COPEK2 och i SANLEV finns sammanfattade som
processkarta 14 i bilaga 3.

Tillvägagångssätt vid registrering i COPEK2

När de sex personer som arbetar med fakturaregistrering i COPEK2 skall
registrera fakturor, plockar de varsin bunt med fakturor från den hög som ligger
och väntar på registrering.

Till att börja med kontrolleras om godset är registrerat som levererat och i så fall
om levererad kvantitet överensstämmer med den kvantitet som har angivits på
fakturan. Om godset som hör till en faktura inte finns avrapporterat som
levererat, betalas inte fakturan fastän både korrekt faktura och korrekt order
finns. Utifall att betalning skall ske i detta fall, måste fakturan attesteras först.
Detta görs genom att en förfrågan om godset är levererat skickas via memo till
beställaren eller till godsmottagningen i Gimo eller i Västberga om det är till
dessa som godset skall levereras. Dessa kontrollerar då om godset är levererat
och avrapporterar i så fall godset i inköpssystemet COIN.

Många arbeten/tjänster som utförs under en lång tid rapporteras ej som
levererade förrän hela arbetet är slutfört. Det är dock vanligt att fakturor kommer
löpande under arbetets gång. Dessa fakturor måste alltid ut på attest innan
betalning kan ske, oavsett hur små belopp det rör sig om. Det är då beställaren av
tjänsten som skall attestera fakturakopian och skicka tillbaka denna till
leverantörsreskontran för att tala om ifall betalning skall ske.
Attesteringsförfarandet är i detta fall detsamma som vid tidigare nämnda
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förfaranden. När fakturakopian återkommer till leverantörsreskontran, registreras
den direkt i COPEK2, eftersom alla uppgifter då skall vara korrekta.

För de fakturor som ännu inte har varit ute på attest, måste vissa kontroller äga
rum. Till att börja med kontrolleras om det pris som anges på fakturan överens-
stämmer med det pris som anges på ordern i inköpssystemet COIN.

Om så inte är fallet, måste fakturan ut på attest innan betalning kan ske, om inte
priset understiger 10 000 kronor. Detta är den gräns som de som arbetar på
leverantörsreskontran själva har satt, för om en faktura får betalas innan attest har
inkommit. Om priset understiger 10 000 kronor, registreras alltså fakturan i
COPEK2 och fakturakopian stämplas med såväl en atteststämpel som en
datumstämpel, som talar om vilket datum som fakturan har betalats. Detta
fungerar på samma sätt som när en faktura registreras i COPEK1 (och därmed
även betalas) innan attest har inkommit.

Om priset på fakturan överstiger 10 000 kronor, betalas däremot inte fakturan
förrän den har godkänts genom attestering.

När fakturakopian återkommer till leverantörsreskontran efter attestering, häftas
kopian ihop med originalet. Om det inte finns någon datumstämpel på
fakturakopian som anger att fakturan redan har registrerats, registreras fakturan
därefter i COPEK2. Om det finns en datumstämpel på fakturakopian, arkiveras
kopian tillsammans med originalet.

Vid registrering i COPEK2 måste i princip all information på fakturan skrivas in
på nytt, eftersom ordern som finns i inköpssystemet COIN, inte direkt kopplas till
fakturaregistreringssystemet. När fakturan registreras i COPEK2, ges larm (röd
markering på bildskärmen) om kvantiteten som registreras inte överensstämmer
med den kvantitet som har angivits på ordern i COIN. Kontroll av att priset
skrivs in rätt, görs genom att två olika belopp jämförs med varandra. Det ena
beloppet är grundbeloppet (= totalbelopp - momsbelopp), vilket skrivs in i
COPEK2 av den som registrerar fakturan. Det andra beloppet är priset per styck
multiplicerat med kvantiteten.

När fakturan är färdigregistrerad och inga felaktigheter återstår, skickas fakturan
vidare till en buntnummerkö i datasystemet. När buntnummerkön består av 18
fakturor skapas en fakturabunt. Anledningen till att det är 18 fakturor i en bunt, är
att det finns 18 rader på bildskärmen. Varje bunt numreras med ett buntnummer,
för att i efterhand lättare kunna hitta en faktura vid behov. Buntnummer erhålls
genom att lappar tas från ett post-it block där löpande nummer har skrivits upp.
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Varje fakturabunt summeras med avseende på värdet på respektive faktura för att
få ett totalt värde för bunten. Detta uträknade värde på bildskärmen, kontrolleras
genom att manuellt summera pappersfakturorna med hjälp av en räknemaskin.
Om dessa summor är lika, signeras fakturorna med en kontroll-signatur, både i
COPEK2 och på fakturabunten.

Betalningen av fakturorna sker från Sandvik AB:s centrala fakturaregistrerings-
system, SANLEV. Genom att i COPEK2 trycka "F5", skickas fakturorna över till
SANLEV direkt. Vid fakturaregistrering i COPEK2, används alltså "on-line
överföringar" för överföring av fakturor, medan fakturorna överförs "batch-
vägen" vid fakturaregistrering i COPEK1 (då samtliga dagens fakturor överförs
under natten).

Om det finns några fakturor i bunten som på något sätt är felaktiga, fram-kommer
en varningslista på bildskärmen i samband med att fakturabunten sänds till
SANLEV. De fakturor som finns med på varningslistan, har ej registrerats i
SANLEV.

Varningslistan visar bara att någonting är felaktigt, men inte vad som är fel. För
att få information om vad som är fel, skrivs listan ut på en skrivare. På listan från
skrivaren anges om det är priset eller kvantiteten som är felaktig och hur stor
skillnad det är mellan värdena. Vanligtvis är felet att fakturan har ett pris som
inte överensstämmer med det pris som har angivits på ordern i inköps-systemet
COIN.

För de fakturor som redan har uppmärksammats som felaktiga, men som har
registrerats i alla fall (exempelvis fakturor med ett fakturavärde under 10 000
kronor eller fakturor som har ett felaktigt pris men som har attesterats), skrivs
"OK" vid samtliga poster på varningslistan i COPEK2. Därefter trycks "F12", det
vill säga borttagning av felpost. Sedan skickas dessa fakturor via en "F5"-
tryckning vidare till SANLEV för betalning.

Därefter lämnas hela bunten för attest till en annan person inom leverantörs-
reskontran, som kontrollerar att den första personen har gjort rätt och skriver en
attestsignatur både i COPEK2 och på fakturabunten.

Varje dag skrivs det automatiskt via buntavstämningen ut en lista på alla fakturor
som registrerades i COPEK2 under föregående dag. Denna lista används till att
kontrollera att totalbeloppet på listan överensstämmer med totalbeloppet på
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föregående dags fakturabuntar, vilket innebär att samtliga registrerade fakturor
har överförts till SANLEV för betalning.

Nämnas bör att samtliga fakturor som registrerades under föregående dag
kommer på samma buntavstämningslista, varvid listan måste delas upp med
avseende på om fakturorna registrerades i COPEK1, i COPEK2 eller i SANLEV.

När buntavstämningslistan är kontrollerad, arkiveras fakturorna i tio år.

Föregående års fakturor samt det första halvåret för innevarande år, lagras i
arkivet hos leverantörsreskontran. Under somrarna arbetar skolungdomar med att
arkivera fakturorna i arkivpärmar, där fakturorna skall ligga i tio år. Ungdomarna
rensar då även ut de fakturor som legat i arkivet i mer än tio år.

En person som arbetar på leverantörsreskontran med registrering av fakturor i
COPEK2 och SANLEV, hinner i genomsnitt med fem fakturabuntar per dag, där
varje bunt innehåller 18 fakturor. Den som har hand om posten för dagen, hinner
ofta inte med mer än en ordinarie fakturabunt under dagen. Detta på grund av att
den personen under dagen även skall registrera de fakturor som har nära till
förfallodag och de fakturor som skall registreras direkt i SANLEV (vilket brukar
vara allt från 5 till 25 fakturor per dag).

Tillvägagångssätt vid registrering i SANLEV

Denna process har kartlagts genom samtal med en av de sex personer som
arbetar med fakturaregistrering i COPEK2 och i SANLEV.ref14

Den person som är postansvarig för dagen, registrerar även de fakturor som skall
registreras direkt i Sandvik AB:s centrala fakturaregisteringssystem, SANLEV.
De fakturor som skall registreras direkt i SANLEV är sådana fakturor som det
inte finns någon order till, exempelvis fordonsskatt.

När en faktura skall registreras direkt i SANLEV, skrivs "4dr" (där "4" står för
"jobba med" och "dr" står för "direktregistrering"). "6dr" avser "titta i
direktregistrering".

Eftersom inget ordernummer finns för dessa order, kan detta ej registreras.
Fakturan kan heller inte kontrolleras mot en befintlig order i inköpssystemet,
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varvid högre krav ställs på fakturaregistreraren i SANLEV än på faktura-
registreraren i COPEK1 eller COPEK2. Det är i princip endast existensen av ett
ordernummer som skiljer de fakturor som har registrerats direkt i SANLEV från
de fakturor som har registrerats i COPEK1 och COPEK2 och som sedan har
överförts till SANLEV för betalning.

När en faktura är registrerad eller överförd för betalning till SANLEV, finns det
inte någon möjlighet att återkalla denna. Det enda som då kan göras är att skriva
en kreditfaktura.

Samtliga fakturor betalas via betalningssystemet som är gemensamt för hela
Sandvik AB, SANLEV. Tre dagar före betalning går, under natten, bandet med
vilka fakturor som skall betalas från SANLEV till banken.

6.4 PROBLEM I DAGENS FAKTURAHANTERINGSPROCESS

I detta kapitel ges en beskrivning av de problem som idag finns i faktura-
hanteringsprocessen hos Sandvik Coromant. Beskrivningen bygger på
information som har erhållits vid kartläggningen av fakturahanterings-processen.

Inom ramen för detta examensarbete har endast en kartläggning av vilka problem
som finns i denna process, genomförts. Ingen undersökning har gjorts
av hur vanligt förekommande de olika problemen är.

De problem som beskrivs i detta kapitel leder relativt sällan till att fakturan inte
kan betalas innan förfallodatum och att kostnader för dröjsmålsränta därigenom
uppkommer. Däremot innebär de problem som har beskrivits, att det finns ett
omfattande administrativt arbete förknippat med fakturaregistrering.

Det finns huvudsakligen fyra problem som orsakar att en faktura inte kan
registreras direkt vid ankomst, för att sedan betalas automatiskt till förfallo-
datum. Det första problemet är att fakturan i vissa fall anländer till leverantörs-
reskontran nära eller efter förfallodatum. Det andra problemet är att godset ibland
ej är registrerat som levererat. Det tredje problemet är att fakturan i vissa fall
måste attesteras innan den kan betalas och det fjärde problemet är att det ständigt
finns en hög med fakturor som väntar på registrering.

Nedan följer en beskrivning av dessa problem samt en förklaring av hur de
uppkommer.
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För att ytterligare åskådliggöra problemets struktur finns ett fiskbensdiagram
redovisat i bilaga 5.

Fakturan anländer till leverantörsreskontran nära eller efter förfallodatum

Det finns två möjliga orsaker till problemet med att fakturan anländer till
leverantörsreskontran alltför nära eller efter förfallodagen. Dessa orsaker är att
fakturan ej har skickats till leverantörsreskontran eller att fakturan har skickats
alltför sent till leverantörsreskontran från Gimo respektive från Västberga. Detta
trots att fakturorna har ankommit till Gimo respektive till Västberga i god tid före
förfallodatum.

Fakturan har ej skickats från postöppningen i Gimo till leverantörsreskontran

Att fakturan inte har anlänt i god tid före förfallodatum till leverantörs-
reskontran, kan bero på att fakturan först har skickats till postöppningen i Gimo
och att hanteringen med att vidarebefordra fakturan till leveranstörsreskontran
har tagit lång tid.

Fakturan har ej skickats från inköpsavdelningen i Västberga till leverantörs-
reskontran

Att fakturan inte har anlänt i god tid före förfallodatum till leverantörs-
reskontran, kan även bero på att inköpsavdelningen i Västberga inte har
vidarebefordrat fakturan tillräckligt snabbt efter dess ankomst till avdelningen.

Detta beror vanligtvis på att fakturan finns hos beställaren i Västberga för att
attesteras på grund av att priset på fakturan är högre än det uppskattade pris som
har angetts på ordern.

Godset är ej registrerat som levererat

Det finns tre möjliga orsaker till att godset som fakturan avser, inte är registrerat
som levererat i inköpssystemet COIN. Dessa orsaker är att godset inte är
levererat, att godsmottagaren inte har hunnit registrera inleveransen eller att
registreringen av godset är felaktig.
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Godset är ej levererat

I detta fall kan något fel ha uppstått i leverantörens rutiner som har medfört att
godset ej har levererats i tid eller att fakturan har skickats ut för tidigt.

Godsmottagaren har ej registrerat inleveransen

I detta fall är det godsmottagaren, det vill säga personalen på godsmottagningen
eller i vissa fall beställaren själv, som inte har registrerat inleveransen av godset,
trots att detta har levererats till Sandvik Coromant.

Felaktig registering

I vissa fall kan något fel ha begåtts vid den manuella registreringen av inlevererat
gods. Det kan till exempel vara så att fel orderposition av misstag har registrerats
som levererad.

Fakturan måste attesteras

Den vanligaste orsaken till att en faktura ej kan betalas till förfallodatum, är att
den först måste attesteras av kontoansvarig. Det finns ett flertal anledningar till
att en faktura måste attesteras. I vissa av de fall som beskrivs nedan sker
betalning av fakturan innan attesten är klar. Det rör sig då om fakturor som avser
mindre belopp eller fakturor från leverantörer med vilka ett mycket bra samarbete
finns. Även om betalning sker innan attesten är klar, orsakar attest-förfarandet
mycket merarbete för personalen på leverantörsreskontran.

Ett problem som är förknippat med attesteringsförfarandet är att det ibland
uppstår tveksamheter kring vem som skall attestera en viss faktura. Detta kan
leda till att det tar lång tid att få fakturan attesterad eftersom den skickas runt till
flera olika personer innan den kommer rätt.

Ytterligare ett problem som ibland uppstår i samband med att fakturan skall
attesteras är att det tar lång tid innan kontoansvarig återsänder den attesterade
fakturan.



KAPITEL 6, FAKTURAHANTERINGSPROCESSEN IDAG

- 156 -

Anledningen till att en faktura måste attesteras kan vara att order saknas, att
konto saknas på ordern, att pris saknas på ordern, att priset på fakturan ej
överensstämmer med priset på ordern, att fel antal artiklar har levererats eller att
fakturan avser en delbetalning av en tjänst.

Order saknas

Om det inte finns någon order på det gods eller den tjänst som fakturan avser,
måste fakturan alltid attesteras innan den får betalas. Anledningen till att order
saknas, kan vara att fakturan avser en så kallad lagerorder, det vill säga en order
som avser inköp av produktionsmaterial och som inte baseras på ett automatiskt
inköpsförslag. Denna typ av order registreras inte i inköpssystemet COIN och
fakturan måste därför alltid attesteras.

Fakturor som skall registreras direkt i SANLEV, som exempelvis fordonsskatt
och teleräkningar, är en annan typ av fakturor som alltid måste attesteras
eftersom det saknas order för dessa.

Om beställningen är gjord per telefon, registreras i vissa fall inte någon order i
COIN. En tänkbar orsak till att ingen kompletterande order registreras i COIN,
är att det upplevs som besvärligt att göra detta.

Konto saknas på ordern

Om en order saknar uppgift om vilket konto som ordern skall belasta, måste
tillhörande faktura alltid ut på attest med en förfrågan angående konto. En
anledning till att konto inte alltid anges på ordern, kan vara att reglerna kring
vilka konton som skall användas till olika typer av inköp är oklara.

Pris saknas på ordern

Ibland saknar ordern som är registrerad i COIN, uppgift om pris. Detta kan då
bero på att orderläggaren inte i förväg har vetat exakt vilket pris som skall gälla. I
detta fall måste fakturan alltid attesteras av kontoansvarig innan betalning får ske.

Priset på fakturan överensstämmer ej med priset på ordern
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Om priset på fakturan ej överensstämmer med priset på ordern, kan det bero på
att priset på fakturan är felaktigt. Leverantören kan ha missat vilket avtal som
gäller. Det kan även vara ett skrivfel som har orsakat felet.

Anledningen till att priserna ej överensstämmer kan även vara att det pris som har
angetts på ordern är felaktigt. Det kan i så fall bero på att orderläggaren inte
känner till vilket avtal som gäller eller att ett skrivfel har uppstått.

Att priset på fakturan ej överensstämmer med priset på ordern kan även bero på
att fel antal artiklar har levererats. Detta innebär att det antal artiklar som anges
på ordern skiljer sig från det antal artiklar som har fakturerats. I detta fall är
styckepriset detsamma, men eftersom fel antal artiklar har levererats, skiljer sig
totalsumman på fakturan från totalsumman på ordern. Det kan vara ett misstag
från leverantörens sida som är orsaken till att fel antal artiklar har levererats.

När det gäller inköp av trycksaker anses det dock finnas en naturlig orsak till att
det antal artiklar som har levererats inte överensstämmer med det antal artiklar
som anges på ordern. Detta beror på att de tryckerier som anlitas, enligt avtal har
rätt att leverera upp till tio procent mer eller mindre än vad som har angetts på
ordern.ref2 Om totalsumman på ordern är baserad på ett styckepris innebär detta
att totalsumman på fakturan inte överensstämmer med totalsumman på ordern.

Inregistrerat antal artiklar överensstämmer ej med fakturerat antal artiklar

Om det antal artiklar som har registrerats som levererade inte överensstämmer
med det antal artiklar som har fakturerats, måste fakturan attesteras. Orsaken till
detta problem kan vara ett misstag från leverantörens sida, som har inneburit att
fel antal artiklar har levererats eller ett misstag från godsmottagningens sida som
har inneburit att fel antal artiklar har registrerats som levererade.

Vid inköp av presentreklam kan det dock finnas en naturlig orsak till att det antal
artiklar som har registrerats som levererade i inköpssystemet COIN, avviker från
det antal artiklar som har fakturerats. Detta på grund av att inköparen, enligt lag,
har rätt att kontrollera kvaliteten på ett urval av artiklarna vid leverans. Om ett
antal artiklar av denna anledning skickas till inköparen istället för till lagret,
kommer det levererade antal som registreras vid gods-mottagningen inte att
överensstämma med det antal artiklar som anges på fakturan. Ett sätt att undvika
detta problem är att artiklarna först skickas till lagret och sedan därifrån vidare
till inköparen. Denna hantering kan dock ta upp emot en vecka, vilket innebär att
artiklarna kanske hinner skickas ut till kunderna innan ett eventuellt fel upptäcks.
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För att lösa detta problem har försök gjorts, då leverantören faxar till lagret och
talar om att ett antal artiklar på ordern levereras till inköparen på
marknadsavdelningen istället för till lagret. Dessa försök har ännu inte varit
särskilt framgångsrika.ref8

Fakturan avser delbetalning av tjänst

Tjänster som utförs under en längre tid delas ofta upp på flera fakturor. En tjänst
registreras dock inte som levererad förrän den är helt slutförd. Varje delfaktura
måste därför attesteras, för att få en kontroll över hur långt arbetet har framskridit
och för att få klartecken på att en delbetalning av tjänsten skall göras.

Det finns en hög med fakturor som väntar på registrering

En orsak till att en faktura ej kan registreras direkt vid ankomst är att det finns
en hög med fakturor som väntar på registrering. Detta beror på att registrering av
fakturor ej har hunnit ske i samma takt som nya fakturor har inkommit.

En anledning till att fakturaregistreringen tar lång tid är, som tidigare nämnts, att
fakturan måste attesteras. En annan anledning till att registreringen tar lång tid är
att fakturornas utformning inte är standardiserad, det vill säga att olika
leverantörer anger exempelvis ordernumret på olika ställen på fakturan. Detta
innebär att det är ett tidsödande arbete att leta reda på den uppgift som eftersöks
på fakturan.
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 7 EDI HOS SANDVIK COROMANT

Detta kapitel innehåller en beskrivning av vad ett införande av EDI innebär för
Sandvik Coromant. Först ges förslag på hur inköpsprocessen och faktura-
hanteringsprocessen kan utformas vid ett användande av EDI. Det ges även
förslag på processförbättringar som kan genomföras oavsett om EDI införs eller
ej. Därefter presenteras de effekter, såväl kvantifierbara som icke-kvantifierbara,
som ett införande av EDI skulle medföra. Avslutningsvis ges en rekommendation
på vilka typer av leverantörer som Sandvik Coromant bör införa EDI mot, om
EDI skall införas.

Viktiga faktorer att beakta vid ett införande av EDI, förutom de som presenteras i
detta kapitel, beskrivs i kapitel 3.5.4. Även kapitel 4.7, som innehåller en
sammanfattning av erfarenheter från praktikfallen, ger förslag på faktorer att
beakta vid ett införande av EDI.

7.1 PROCESSUTFORMNING

I detta kapitel ges förslag på hur inköpsprocessen och fakturahanterings-
processen hos Sandvik Coromant kan utformas vid användande av EDI i dessa
processer. Det bör påpekas att ingen undersökning har gjorts av vilka data-
tekniska svårigheter som eventuellt är förknippade med förslaget.

Kapitlet avslutas med ett avsnitt innehållande förslag på ytterligare process-
förbättringar. Vissa av dessa kan genomföras oavsett om EDI införs eller ej,
medan andra kan ses som ett alternativ till EDI.

I kapitel 3.3 beskrivs två olika metoder för processförbättringar. Den ena
metoden innebär att förbättringsarbetet bedrivs utifrån de befintliga processerna,
medan den andra metoden, Business Process Reengineering (BPR), innebär att
nya processer utformas oberoende av de befintliga processerna. Den metod som
har använts i detta examensarbete är den metod som nämndes först.

Anledningen till detta val är att det, för att lyckas bra med processförbättringar
enligt BPR, ansågs krävas större kunskap både om BPR och om hur
verksamheten bedrivs hos Sandvik Coromant, än vad som var möjligt att
införskaffa inom ramen för detta examensarbete. En förbättring av de befintliga
processerna ansågs därför vara en lämpligare metod att använda.
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Utgångspunkten för nedanstående förslag på processutformning och process-
förbättringar är den kartläggning av inköpsprocessen och fakturahanterings-
processen som har genomförts (se kapitel 5 och kapitel 6). Därefter har de
befintliga processerna studerats för att utröna vilka problem som finns i dagens
processer (se kapitel 5.8 och kapitel 6.4).

Vid framtagandet av förslag på processutformning och processförbättringar, har
hänsyn tagits till de faktorer som i kapitel 3.3 anges vara lämpliga som utgångs-
punkter för ett förbättringsarbete. Som exempel kan nämnas att en av faktorerna,
"att minimera icke-värdeskapande aktiviteter", uppfylls genom att ett införande
av EDI innebär att det manuella arbetet med att registrera fakturor minskar. En
annan av faktorerna som nämns, "att automatisera processer", uppfylls genom att
inköpsprocessen automatiseras i och med en ökning av tillförlitligheten i de
prognoser som ligger till grund för leveransplanerna. Resultatet av process-
förbättringsarbetet presenteras nedan i kapitel 7.1.1 och kapitel 7.1.2.

Även om ingen studie av systemtekniken utförts inom detta examensarbete,
rekommenderas att en gemensam EDI-lösning för hela Sandvik-koncernen väljs.
Detta för att minska kostnaderna för EDI-systemet eftersom det blir fler som är
med och betalar samt för att säkerställa att nödvändig teknisk kompetens finns.
En gemensam EDI-lösning är något som till exempel både Scania och Volvo
använder sig av. De har varsitt bolag inom respektive koncern som handhar den
tekniska sidan av EDI-kommunikationen.

De EDI-meddelanden som föreslås avser meddelanden av EDIFACT-standard.
Detta på grund av att EDIFACT är den internationellt godkända standard som
fler och fler använder. ODETTE-standarden, som har många användare främst
inom bilindustrin, håller dessutom på att anpassas för att bli av EDIFACT-
standard. I framtiden kommer därför troligen EDIFACT att vara den standard
som dominerar för EDI-meddelanden.

De siffror som anges inom parentes i texten hänvisar till figur 7.1, som visar hur
inköpsprocessen och fakturahanteringsprocessen kan utformas vid ett
användande av EDI.

7.1.1 Inköpsprocessen

Kartläggningen av de olika typer av inköp som görs hos Sandvik Coromant, gav
som resultat att det är inköp av produktionsmaterial och inköp av
förbrukningsartiklar som bör göras via EDI-meddelanden. EDI-kommunikation
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anses vara lämpligt vid inköp av produktionsmaterial, eftersom dessa inköp görs
regelbundet och eftersom det rör sig om långvarigt samarbete med
leverantörerna. Det anses även vara lämpligt med EDI-kommunikation vid inköp
av förbrukningsartiklar, eftersom även denna typ av inköp görs regel-bundet.
Både produktionsmaterial och förbrukningsartiklar lagerhålls och inköp görs
utifrån beställningspunkter. Detta innebär att det finns möjlighet att låta dessa
inköp ske mer eller mindre automatiskt, vilket innebär att EDI är lämpligt för
dessa typer av inköp.

Förslaget på hur inköpsprocessen kan utformas vid ett användande av EDI,
inriktas på inköp av produktionsmaterial, men är även tillämpbart på inköp av
förbrukningsartiklar.

Beskrivningen av inköpsprocessen görs utifrån de EDI-meddelanden som bör
användas, det vill säga utifrån leveransplan och leveransuppdatering, samt utifrån
godsflaggor, som föreslås som ett komplement till EDI.

Leveransplan

Idag skickas både leveransplan och order från Sandvik Coromant till
leverantörerna. Vid användande av EDI bör istället endast leveransplan skickas.

EDI-meddelandet för leveransplanen fungerar då både som avrop för de närmaste
leveranserna och som en prognos för kommande leveranser. Som grund för
leveransplanen skrivs ett avtal med leverantören där bland annat pris och
leveransbestämmelser regleras. Sandvik Coromant bör i avtalet inte förbinda sig
att köpa en viss kvantitet från leverantören. Där bör istället regleras hur många
veckors behov av råmaterial som leverantören har rätt att få betalt för av Sandvik
Coromant, om prognosticerade order av någon anledning ställs in.

För att få så stora effekter som möjligt av ett införande av EDI bör order-
läggning ske så automatiskt som möjligt, det vill säga order bör läggas med så
liten manuell inblandning som möjligt. Detta beror på att EDI då innebär att
inköp kan göras så fort ett behov uppstår, eftersom det då nästan inte krävs något
manuellt arbete varken för att lägga ordern eller för att överföra ordern till
leverantören. För att Sandvik Coromant skall kunna utnyttja möjligheten att göra
inköp ofta, krävs alltså att det manuella arbetet i samband med orderläggning
reduceras.
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Den största orsaken till det manuella arbete som är förknippat med order-
läggning idag är bristfälliga prognoser. Av denna anledning bör det nuvarande
prognossystemet ses över. För att erhålla så säkra prognoser som möjligt, bör
dessa läggas så nära slutkunden som möjligt.

Utifrån den prognosticerade efterfrågan för olika artiklar och de lagernivåer som
finns registrerade för dessa i HV72-systemet, samt med hänsyn tagen till
uteliggande order, bör leveransplaner skapas automatiskt när ett behov uppstår
(punkt 1, figur 7.1). Prognoserna bör då vara så pass tillförlitliga att de
leveransplaner som skapas endast kräver en snabb manuell rimlighets-bedömning
innan de sänds vidare till leverantören (punkt 2, figur 7.1). För att detta skall vara
möjligt krävs dessutom att de orderkvantiteter som respektive leverantör
accepterar, är registrerade i inköpssystemet och automatiskt anges på
leveransplanen.

I dagsläget skickas leveransplaner till leverantörerna endast var fjärde vecka. I
och med att leveransplanen vid ett införande av EDI även fungerar som order,
måste leveransplaner sändas till leverantörerna oftare än idag, förslagsvis så snart
som någon artikel passerar beställningspunkten.

Leveransuppdatering

När en leverantör erhåller en leveransplan skall denne kontrollera om leverans
enligt leveransplanen kan ske. Ingen orderbekräftelse skall sändas till Sandvik
Coromant. Om leverantören ej meddelar något annat, antas leverans ske enligt
leveransplanen. Om leverantören däremot ej kan leverera enligt leveransplanen
skall en leveransuppdatering sändas via EDI till Sandvik Coromant (punkt 3,
figur 7.1). Denna uppdatering skall specificera när leverans kommer att ske.
Dessutom skall leveransuppdateringen innehålla uppgifter om artikelnummer,
antal, leverantör och ordernummer.

Eftersom det i första hand är produktionsplanerarna som berörs om leverans ej
sker enligt leveransplanen, är det dessa personer som bör få tillgång till
leveransuppdateringen. För att alla avvikelser från leveransplanen skall upp-
märksammas av produktionsplanerarna, bör en manuell bekräftelse på att
leveransuppdateringen är mottagen krävas. När denna bekräftelse är utförd skall
uppgifterna i HV72-systemet gällande uteliggande order automatiskt uppdateras
(punkt 4, figur 7.1).
Utifall att leverantören senare upptäcker att leverans ej kommer att kunna ske i
enlighet med vad som har angivits på leveransplanen eller på en tidigare sänd
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leveransuppdatering, sänder leverantören en ny leveransuppdatering till Sandvik
Coromant, där nya uppgifter om leveransdatum och leveranskvantitet anges.
Detta förfarande upprepas så fort leverantören upptäcker att leverans ej kommer
att kunna ske i enlighet med vad som har angivits på den senaste leverans-
uppdateringen. En gräns bör dock finnas för hur nära tiden för utlovad leverans
som leverantören har rätt att ändra leveransdatum. Detta för att det skall finnas
möjlighet för Sandvik Coromant att planera om produktionen ifall en leverans blir
försenad. Var gränsen för ändringar går, bör regleras i avtal med respektive
leverantör.

Anledningen till att ovanstående typ av leveransuppdateringar rekommenderas
istället för de leveransaviseringar som används främst inom bilindustrin, är att
återanskaffningstiderna inom bilindustrin är avsevärt kortare än de åter-
anskaffningstider som Sandvik Coromant har. Inom bilindustrin sänds en
leveransavisering i samband med att godset skickas från leverantören. På detta
sätt får mottagaren besked om att godset kommer att levereras inom de närmaste
dagarna. Detta är värdefullt eftersom återanskaffningstiderna inom denna bransch
är väldigt korta. Det handlar ofta om dagar från beställning till leverans, vilket i
princip innebär att när leverantören har erhållit en beställning levererar denne så
snabbt som möjligt. Eftersom Sandvik Coromant har betydligt längre
återanskaffningstider, är det i detta fall av större intresse att få besked så snart
som leverantören upptäcker att leveransen blir försenad i förhållande till det
leveransdatum som är utlovat.

I dagsläget finns det troligtvis inget meddelande enligt EDIFACT-standarden
som passar för ovanstående typ av leveransuppdatering. Av denna anledning kan
det vara aktuellt att skapa ett eget meddelande för leveransuppdatering som är
anpassat till de krav på information som Sandvik Coromant har. Utformningen på
ett sådant meddelande torde överensstämma ganska väl med det meddelande för
orderbekräftelse som IKEA har utvecklat. På detta meddelande har leverantören
möjlighet att ändra kvantitet och leveransdatum (se kapitel 4.4).

Godsflaggor

Som ett komplement till EDI, bör allt gods märkas med godsflaggor. På gods-
flaggan finns bland annat uppgifter om artikelnummer, antal, ordernummer och
leverantör.
När godset anländer till Sandvik Coromant bör streckkoden på godsflaggan läsas
av med hjälp av en scanner (punkt 5, figur 7.1). Uppgifterna från gods-flaggan
skall sedan automatiskt jämföras med de uppgifter om den aktuella ordern som
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1. Leveransplan

finns registrerade i HV72-systemet (punkt 6, figur 7.1). Om dessa uppgifter inte
överensstämmer, bör en varning erhållas på dataskärmen och personalen som
arbetar med godsmottagningen får då reda på vad som misstämmer. Om
leveransen godkänns trots att den inte överensstämmer med uppgifterna i HV72-
systemet, skall dessa uppgifter ändras så att de överens-stämmer med leveransen.

7.1.2 Fakturahanteringsprocessen

Som tidigare nämnts, anses inköp av produktionsmaterial och inköp av
förbrukningsartiklar vara de typer av inköp hos Sandvik Coromant som är mest
lämpliga för ett införande av EDI i inköpsprocessen. Eftersom faktura-
hanteringsprocessen kan ses som fortsättningen på inköpsprocessen avser även
beskrivningen av fakturahanteringprocessen dessa två typer av inköp.

Istället för traditionella pappersfakturor bör leverantörerna sända fakturor via
EDI-meddelanden, det vill säga så kallade elektroniska fakturor. Dessa fakturor
skall automatiskt direkt registreras i fakturaregistreringssystemet COPEK1 hos
Sandvik Coromant (punkt 7, figur 7.1). En förutsättning för detta är att COPEK1
är integrerat med EDI-systemet. Uppgifterna på fakturan skall sedan  automatiskt
jämföras med uppgifterna som finns registrerade i HV72-systemet gällande den
aktuella ordern (punkt 8, figur 7.1). Om dessa uppgifter överens-stämmer, skall
fakturan automatiskt registreras i det centrala faktura-registreringssystemet för
Sandvik-koncernen, SANLEV (punkt 9, figur 7.1). Om uppgifterna inte
överensstämmer bör en varning erhållas på dataskärmen och personalen som
arbetar på leverantörsreskontran måste ta reda på vad som är fel och även rätta
till felet.

Arkiveringen av fakturorna kan ske på optisk disk, diskett eller magnetband. Den
lagstiftning som finns innebär att det inte är nödvändigt att skriva ut
papperskopior på fakturorna om företagets grundbokföring finns utskriven på
papper (se kapitel 3.5.1). Hos Sandvik Coromant finns redan idag grund-
bokföringen utskriven på papperref4, varvid arkivering av fakturor i elektronisk
form inte möter några hinder ur lagstiftningssynpunkt.

     

2. Leveransplan

Godkänns av inköpare

HV72
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6. Jmfr/Uppdatera 5. Gods

7. Faktura8. Jämför

9.

    

    

Figur 7.1: Bild över hur inköpsprocessen och fakturahanteringsprocessen 
kan utformas vid användande av EDI.

7.1.3 Övriga processförbättringar

De viktigaste förutsättningarna för att ett införande av EDI skall medföra stora
positiva effekter för Sandvik Coromant är, som tidigare nämnts, en förbättring av
det nuvarande prognossystemet samt en möjlighet att skicka ut leverans-planer
oftare än idag.

I detta kapitel beskrivs möjligheter till ytterligare processförbättringar som har
uppmärksammats vid kartläggningen av dagens inköpsprocess och faktura-

Godsmottagning

COPEK1

SANLEV

Sandvik Coromant
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hanteringsprocess. De flesta av dessa processförbättringar bör genomföras
oavsett om EDI införs i processerna eller ej. Avslutningsvis beskrivs dock några
processförbättringar som enbart är aktuella utifall att EDI inte används.

Processförbättringar som bör genomföras oavsett om EDI införs eller ej

Oavsett om ett beslut fattas att införa EDI eller ej, finns ett antal process-
förättringar som bör genomföras i de befintliga processerna. Vissa av dessa
förbättringar är till och med absolut nödvändiga för att ett införande av EDI skall
bli framgångsrikt.

De processförbättringar som beskrivs nedan är att göra saker rätt från början, att
upprätta leverantörsavtal, att minska antalet leverantörer, att införa Quick
Response, att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter samt att minska antalet
fakturor.

Gör saker rätt från början

Idag uppstår mycket merarbete vid fakturaregistreringen på grund av att det
saknas order, att det saknas uppgifter på den befintliga ordern eller att de upp-
gifter som anges på ordern eller på fakturan är felaktiga. Vid ett användande av
EDI försvinner vissa av dessa problem automatiskt, eftersom det då i stor ut-
sträckning är standardiserat vilka uppgifter som skall anges på olika dokument.
Om EDI inte används kan problemen med ofullständiga och felaktiga uppgifter
minskas genom bättre rutiner för hur orderläggning skall gå till.

Oavsett om EDI införs eller ej, bör följande saker vara obligatoriska på en order:
• Uppgift om orderläggare.

Detta för att underlätta om fakturan måste skickas ut för attest.
• Uppgift om vilket konto som ordern skall belasta.

Detta på grund av att den uppgiften behövs när fakturan skall registreras.

• Uppgift om pris.
Detta bör vara obligatoriskt på i princip alla order. Enda undantaget är 
sådana artiklar som det är mycket bråttom att beställa hem, eftersom 
produktionen i annat fall blir lidande. Även i de fall där priset inte i förväg går

att fastställa, exempelvis för order som avser en tjänst, kan kravet på pris 
frångås. Pris bör dessutom finnas inlagt i datasystemet och registreras 
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automatiskt på ordern för alla artiklar som köps in någorlunda regelbundet. 
Anledningen till det hårda kravet på uppgift om pris på ordern, är att faktura-
registreringen underlättas avsevärt om denna uppgift finns angiven.

Upprätta leverantörsavtal

Som tidigare nämnts i kapitel 7.1.1, som behandlar processutformning vid ett
användande av EDI, bör ett avtal upprättas med leverantören. Detta avtal bör
reglera pris, leveransbestämmelser samt hur många veckors behov av råmaterial
som leverantören har rätt att få ersättning för om en prognosticerad order av
någon anledning ställs in. Avtalet bör även reglera hur nära tiden för utlovad
leverans som leverantören har rätt att ändra leveransdatum genom att skicka en
leveransuppdatering (se kapitel 7.1.1).

Denna typ av avtal innebär fördelar även om inte EDI används, bland annat
eftersom leveransbestämmelser då inte behöver bifogas med varje order. Dess-
utom underlättas leverantörens produktionsplanering, eftersom han är säker på att
få ersättning för inköpt råmaterial. En följd av detta kan bli att åter-
anskaffningstiderna för artiklarna kan förkortas i och med att leverantören kan
börja arbeta med ordern innan den formellt sett är lagd.

Om ett avtal enligt ovanstående upprättas med leverantören, behöver ingen order
skickas till leverantören utan det räcker att en leveransplan skickas.
Leveransplanen innehåller då, som tidigare beskrivits i kapitel 7.1.1, både en
orderdel och en prognosdel. Denna typ av leveransplan kan användas även om
inte EDI används till kommunikationen.

Ett ytterligare sätt att förkorta återanskaffningstiden är att upprätta ett avtal med
leverantören, där Sandvik Coromant förbinder sig att köpa det parti som
leverantören har producerat. Partiets storlek har överenskommits med
leverantören och så fort ett parti har levererats startar produktionen av ett nytt
parti. Detta innebär att återanskaffningstiden förkortas. Konceptet används redan
idag mot vissa leverantörer till Sandvik Coromant i Västberga.

Minska antalet leverantörer

Ett införande av EDI underlättas om företaget har få leverantörer och varje
leverantör levererar stora volymer. Även om inte EDI används, underlättas det
administrativa arbetet om företaget har få leverantörer. Av denna anledning bör
Sandvik Coromant överväga att minska antalet leverantörer. En möjlighet att
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göra detta är att köpa fler artiklar från en och samma leverantör. Inköp av
förbrukningsartiklar är en typ av inköp som torde lämpa sig speciellt väl för
detta, eftersom dessa artiklar är relativt standardiserade och kan köpas från ett
flertal leverantörer.

En annan möjlighet att minska antalet leverantörer är att använda sig av agenter i
större utsträckning än idag. På så sätt behöver Sandvik Coromant endast
kommunicera med agenten, som i sin tur kommunicerar med leverantörerna.

I dagsläget tillämpar Sandvik Coromant en princip som innebär att de maximalt
vill stå för 30% av en leverantörs omsättning. Detta motsäger till viss del ovan-
stående önskemål om ett fåtal leverantörer. Riskerna med att en leverantör blir
för beroende av Sandvik Coromant måste därför vägas mot fördelarna med att ha
få leverantörer för att underlätta det administrativa arbetet.

Inför Quick Response

För att effektivisera inköp av förbrukningsartiklar kan ansvaret för att fylla på
lagret av vissa av dessa artiklar ges till den aktuelle leverantören. Detta förut-
sätter att leverantören får tillgång till information om aktuella lagernivåer för
dessa artiklar hos Sandvik Coromant. Leverantören har då ansvaret för att
säkerhetslagret av artiklarna inte underskrids och för att nya inleveranser till
lagret görs utan att Sandvik Coromant lägger någon order.

Detta koncept benämns Quick Response och beskrivs i boken "Elektronisk
handel med ECR och Quick Response" av Bernardi och Larsson.2 Det bör
påpekas att innebörden av Quick Response i detta fall skiljer sig ifrån inne-
börden av det koncept som IKEA benämner Quick Response (se kapitel 4.4).

Eliminera icke-värdeskapande aktiviteter

För att komma ifrån det behov som idag finns av att order som redan är ut-
skrivna måste attesteras av kontoansvarig, bör ett attesträttssystem kopplas till
inköpssystemet. På så sätt garanteras att orderläggaren är behörig att lägga
ordern i fråga. Därmed elimineras den icke-värdeskapande aktiviteten att
kontrollera om en person är behörig att lägga en order.
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Idag måste alla order som läggs godkännas av en inköpare på en inköps-
avdelning. Värdet av denna aktivitet ifrågasätts, i och med att detta god-
kännande inte tillför inköpsprocessen någonting.

Detsamma gäller för den process som idag föregår en order på trycksaker. Denna
process innehåller ett flertal aktiviteter som inte tillför processen något värde.
Processen kan kort beskrivas enligt följande. Efter det att inköparen på
marknadsavdelningen meddelat valt tryckeri att de fått en order, skickar
tryckeriet en orderbekräftelse till inköparen. Inköparen undertecknar order-
bekräftelsen och skickar tillbaka den till leverantören. Därefter skriver inköparen
en order manuellt som sedan lämnas till en annan person på
marknadsavdelningen för registrering i inköpssystemet COIN. När ordern är
registrerad, skrivs den ut och godkänns av en inköpare på inköpsavdelningen i
Sandviken. Därefter skickas ordern till tryckeriet (som i praktiken redan vet vad
ordern innehåller). En kopia på ordern skickas därefter från inköpsavdelningen
till inköparen på marknadsavdelningen för attest. Denna process bör kunna för-
enklas avsevärt genom eliminering av ett flertal aktiviteter.

Minska antalet fakturor

I dagsläget förekommer många fakturor på små belopp. Som exempel kan
nämnas att hos Sandvik Coromant i Sandviken svarar hälften av antalet fakturor
endast för 2% av det totala inköpsvärdet.33 För att minska antalet fakturor och
därmed även minska arbetet med att registrera dessa, kan överenskommelser
träffas med leverantörerna om att erhålla månads- eller kvartalsfakturor.

Processförbättringar som bör genomföras om EDI ej införs

De processförbättringar som beskrivs nedan, att införa direktfax från inköps-
systemet samt att automatisera fakturaregistreringen i större utsträckning, bör
genomföras för att effektivisera verksamheten om ett beslut fattas att inte införa
EDI.

Inför direktfax från inköpssystemet

För att minska det administrativa arbetet med att skicka information till
leverantörerna, bör direktfax från inköpssystemet införas. Detta innebär att de
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dokument som skall skickas, exempelvis leveransplaner, inte behöver skrivas ut
på papper först, för att sedan faxas till leverantören.

Automatisera fakturaregistreringen i större utsträckning

För att minska det adminstrativa arbetet med att registrera fakturor, kan upp-
gifter som behövs vid registreringen hämtas automatiskt från ordern som finns
registrerad i inköpssystemet COIN. I dagsläget krävs det att uppgifter, om bland
annat pris och kvantitet, skrivs in i fakturaregistreringssystemet, trots att de redan
finns registrerade i COIN. Om denna förenkling genomförs kan det manuella
arbetet reduceras till att omfatta ändringar av uppgifterna om de av någon
anledning skulle vara felaktiga. För att detta skall fungera och för att ändringarna
inte skall bli alltför omfattande, krävs bättre rutiner för hur orde-läggande skall gå
till.

7.2 EFFEKTER AV EDI

I detta kapitel ges en beskrivning av de effekter som erhålls vid ett införande av
EDI i inköpsprocessen och fakturahanteringsprocessen hos Sandvik Coromant.
Kapitlet utgår från de förslag på processutformningar som ges i kapitel 7.1.1 och
kapitel 7.1.2. Om dessutom de processförbättringar som beskrivs i kapitel 7.1.3
genomförs, kan ytterligare besparingar i till exempel administrativt arbete
erhållas.

De flesta problem som angavs i kapitel 5.8 och i kapitel 6.4, löses antingen
genom processförbättringarna eller genom ett införande av EDI. Som exempel
kan nämnas att den omfattande fakturaregistreringen förenklas avsevärt vid
användande av EDI.

Som underlag för beslut om investeringar används normalt en ekonomisk kalkyl.
Inom ramen för detta examensarbete har dock, av flera anledningar, ingen
ekonomisk kalkyl genomförts över vad ett införande av EDI skulle innebära.

En av anledningarna till detta är att det många gånger anses vara ointressant att
göra en ekonomisk kalkyl över ett införande av EDI (se kapitel 3.5.2). Detta på
grund av att värdet av de stora fördelarna med EDI, exempelvis ökad kund-
service, är svårt att beräkna i en kalkyl. Detta argument stämmer även för
Sandvik Coromant. Många av de fördelar som erhålles vid ett införande av EDI i
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inköps- och fakturahanteringsprocessen hos Sandvik Coromant är svåra att
värdera i pengar (se kapitel 7.2.2).

Enligt teorin inom området anses dessutom att det inte är nödvändigt att göra en
ekonomisk kalkyl, eftersom återbetalningstiden för investeringen ändå ligger
inom de krav som företagen vanligtvis har. En annan åsikt som före-kommer allt
oftare är att ett införande av EDI har så stora positiva effekter på företagets
framtid, att investeringen bör genomföras oavsett vad en ekonomisk kalkyl visar
(se kapitel 3.5.2). Dessa synpunkter har delvis bidragit till beslutet att inte
genomföra någon ekonomisk kalkyl.

Det faktum som till största delen ligger bakom beslutet att inte genomföra en
ekonomisk kalkyl, är dock de erfarenheter som har erhållits från de praktikfall
som har studerats (se kapitel 4). Inget av dessa företag genomförde någon
nämnvärd ekonomisk kalkyl före införandet av EDI. Den orsak till detta som
genomgående nämns av företagen i praktikfallen, är att det ansågs svårt att göra
en sådan kalkyl. Inget av företagen uppgav heller att de hade genomfört någon
ekonomisk kalkyl efter införandet, för att se hur EDI hade påverkat företagets
lönsamhet. Trots detta anser samtliga företag att införandet av EDI har fått
positiva effekter på verksamheten.

En annan svårighet med att göra en ekonomisk kalkyl över vad ett införande av
EDI innebär hos Sandvik Coromant, är att det i dagsläget är svårt att uppskatta
mot hur många av företagets leverantörer som EDI kan användas i framtiden.
Baserat på den information som har erhållits från det frågeformulär som har
skickats ut, har endast ett fåtal av leverantörerna möjlighet att kommunicera via
EDI idag (se kapitel 7.3). Den utveckling som har skett inom EDI-området de
senaste åren, med ett ökar antal EDI-användare, tyder dock på att antalet
leverantörer till Sandvik Coromant som kan kommunicera via EDI kommer att
öka i framtiden.
7.2.1 Kvantifierbara fördelar

Det som här benämns som kvantifierbara fördelar är sådana fördelar som anses
vara möjliga att ta med i en ekonomisk kalkyl.

Inledningsvis redogörs för tre olika typer av kvantifierbara fördelar som Sandvik
Coromant erhåller vid ett införande av EDI. Dessa fördelar är mindre
administrativt arbete, lägre kommunikationskostnader samt minskade
lagernivåer.
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Kapitlet avslutas med en avsnitt angående beräkning av besparingar, där bland
annat en mall för beräkning av besparingar i administrativa kostnader och
kommunikationskostnader presenteras.

Mindre administrativt arbete

Den största minskningen i administrativt arbete erhålls i arbetet med faktura-
registrering. Ett införande av elektroniska fakturor, enligt kapitel 7.1.2, innebär
att en stor del av det manuella arbetet i samband med fakturaregistreringen
försvinner. Hur stor denna minskning blir, det vill säga hur mycket Sandvik
Coromant kan vinna på att införa elektroniska fakturor, är svårt att uppskatta.

Genomsnittsvärdet för alla fakturor till Sandvik Coromant, oavsett faktura-
registreringssystem, är idag cirka 40 registrerade fakturor per person och dag.33

För de fakturor som registreras i COPEK1, vilka är de som i första hand är
aktuella för en övergång till elektroniska fakturor, är genomsnittsvärdet cirka 68
registrerade fakturor per dag. Registreringen av dessa fakturor görs på mindre än
en heltidstjänst (75%). Dessa siffror visar tydligt att registreringen av fakturorna i
COPEK1, redan idag är effektivare än registreringen av övriga fakturor. Trots
detta finns möjligheter att ytterligare effektivisera registreringen av fakturor i
COPEK1 genom att använda elektroniska fakturor.

Enligt erfarenheter från Scania kunde en person registrera cirka 70 fakturor per
dag innan EDI infördes. Den uppskattning som görs på Scania är att samma
person idag hinner med att registrera ungefär dubbelt så många fakturor (se
kapitel 4.1). Detta stämmer väl överens med teorin som säger att kostnaden för
att registrera en faktura, åtminstone halveras om EDI införs (se kapitel 3.4). Det
finns ingenting som tyder på att besparingspotentialen för Sandvik Coromant inte
skulle vara av samma omfattning.
Hos Sandvik Coromant är det idag även mycket administrativt arbete för-knippat
med inköp, det vill säga med leveransplaner, order, orderbekräftelser och
orderreminder. De processförändringar som föreslås i kapitel 7.1.1 innebär att
detta arbete minskar.

På Sandvik Coromant arbetar relativt få inköpare. Detta innebär att det trots
minskningar i administrativt arbete, antagligen inte finns utrymme för
personalminskningar. Detta beror på att inköparna har många andra arbets-
uppgifter förutom orderläggning, exempelvis uppletande av nya leverantörer och
genomförande av leverantörsbesök. Fördelen med EDI är att inköparna får mer
tid över till denna typ av arbetsuppgifter, eftersom de slipper rutin-uppgifter, som
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exempelvis orderläggning. Inköparna kan även få tid över till delvis nya
arbetsuppgifter. Eftersom EDI ökar betydelsen av bra prognoser, kan en
möjlighet vara att låta inköparna arbeta med att förbättra prognoser, under den
arbetstid som frigörs då EDI införs.

Även arbetet med godsmottagningen underlättas om EDI kombineras med ett
användande av godsflaggor enligt kapitel 7.1.1.

Lägre kommunikationskostnader

Lägre kommunikationskostnader är en följd av att det är billigare att skicka ett
dokument elektroniskt, än att skicka det per post eller per fax. Idag skickar
Sandvik Coromant, i vissa fall, sina order både per post och per fax (se kapitel
5.8). Vid användande av EDI räcker det med att skicka dokumentet elektroniskt,
eftersom ett elektroniskt dokument både kan överföras snabbt och samtidigt
innehålla all nödvändig information. Detta innebär ytterligare besparingar i
kommunikationskostnader hos Sandvik Coromant.

Minskade lagernivåer

Produktionen hos Sandvik Coromant sker till största delen mot lager. På grund
av de långa återanskaffningstiderna för produktionsmaterial, blir den direkta
effekten av att EDI införs, det vill säga att meddelanden kan överföras snabbare,
inte speciellt stor vad det gäller lagernivåerna. Att en order når leverantören en
dag tidigare har inte så stor betydelse om återanskaffningstiden är exempelvis 16
veckor. Om införandet av EDI kombineras med ett bättre prognossystem och en
möjlighet att skicka ut leveransplaner oftare än idag, enligt kapitel 7.1.1, bör
dock lagernivåerna kunna minskas något.

Eftersom en leveransplan genereras automatiskt så snart beställningspunkten för
en artikel uppnås, förkortas återanskaffningstiden för artikeln något jämfört med
idag, då det kan dröja upp till en vecka innan det upptäcks att beställnings-
punkten är uppnådd.

Följden av att leveransplaner skickas ut oftare än idag, är även att leverans-
planerna innehåller mer aktuella uppgifter om vilket behov Sandvik Coromant
har av de olika artiklarna. Detta underlättar för leverantören när han skall planera
sin produktion, vilket innebär att återanskaffningstiderna för artiklarna kan
förkortas.
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Sammantaget innebär dessa två processförändringar att säkerhetslagren kan
minskas något, eftersom tiden från det att beställningspunkten uppnås till det att
artikeln åter finns i lager, förkortas.

Det som torde ha störst effekt på lagernivåerna är dock det faktum att inköp av
artiklar kan göras oftare än idag. Detta innebär att orderkvantiteterna kan
minskas, eftersom en order då inte behöver täcka behovet under en lika lång
tidsperiod. Om inköp görs i mindre kvantiteter, minskar även lagernivåerna.

Angående beräkning av besparingar

En beräkning av hur stora besparingarna blir i administrativt arbete,
kommunikationskostnader och minskade lagernivåer, kan göras i en ekonomisk
kalkyl. Förutom det som tidigare nämnts i detta kapitel, finns ytterligare ett antal
orsaker till att ingen kalkyl över ovanstående besparingar har genomförts inom
ramen för detta examensarbete.

Beslutet att inte göra någon kalkyl över möjliga besparingar i lagernivåer,
grundas på att minskningen i lagernivåer blir relativt liten och inte har någon
avgörande betydelse för om EDI skall införas eller ej. Fördelen med något lägre
lagernivåer bör dock inte förbises om EDI införs av andra skäl.

Beslutet att inte göra någon kalkyl över besparingar i administrativt arbete och
kommunikationskostnader, beror förutom på de orsaker som tidigare nämnts,
även på det faktum att en sådan kalkyl i stor utsträckning bygger på upp-
skattningar. För det första måste uppskattningar göras av hur lång tid olika
arbetsmoment tar idag. Dessutom måste uppskattningar även göras av hur
mycket snabbare de olika arbetsmomenten kan utföras om EDI används. Det
sistnämnda har visat sig vara svårt att erhålla uppgifter om. Detta beror på att
dessa uppgifter är svåra att mäta och att det därför är få som har genomfört några
mätningar.

Trots att ingen ekonomisk kalkyl har genomförts, ges nedan ett förslag på hur en
ABC-kalkyl kan se ut, vid beräkning av de administrativa kostnader samt
kommunikationskostnader som idag är förknippade med att en artikel (order-
position) köps in till Sandvik Coromant.
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Mall för beräkning av administrativa kostnader samt kommunikations-
kostnader

Som tidigare beskrivits i kapitel 3.5.2 innebär en ABC-kalkyl att kostnads-
drivarna för olika aktiviteter identifieras. Kostnadsdrivaren för inköps-aktiviteten
hos Sandvik Coromant är antalet orderpositioner, det vill säga storleken på de
kostnader som uppstår i samband med att inköp görs, är beroende av det antal
orderpositioner som köps in.

Inköpsaktiviteten består i sin tur av ett antal aktiviteter. Genom att beräkna
kostnaderna för var och en av dessa aktiviteter kan kostnaden för inköp av en
orderposition beräknas.

De aktiviteter som anges i denna mall är de aktiviteter som utförs i samband med
inköp av produktionsmaterial. För övriga typer av inköp sker delvis andra
aktiviteter.

1. Skicka leveransplan.

- Hur lång tid tar arbetet med att skicka ut en leveransplan?
- Vad kostar papperet?
- Vad kostar kuvertet?
- Vad kostar portot?
- Hur många artiklar finns i genomsnitt med på en leveransplan?

2. Utskrift av köpförslag.

- Vad kostar papperet?
- Hur många artiklar finns i genomsnitt med på ett köpförslag?

3. Köpbedömning av inköpare.

- Hur lång tid tar det att avgöra om en artikel skall köpas in och hur lång tid tar
det att registrera orderpositionen?

4. Utskrift av order.
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- Vad kostar papperet?
- Hur många positioner är det i genomsnitt på en order?

5. Posta order.

- Hur lång tid tar det att posta en order?
- Vad kostar kuvertet?
- Vad kostar portot?

6. Kontrollera orderbekräftelse.

- Hur lång tid tar det att registrera en orderbekräftelse?

7. Skicka orderreminder.

- Hur lång tid tar arbetet med att skicka ut en orderreminder?
- Vad kostar papperet?
- Vad kostar kuvertet?
- Vad kostar portot?
- Hur många artiklar finns i genomsnitt med på en orderreminder?
- För hur stor andel av orderpositionerna skickas orderreminder?

8. Godsmottagning.

- Hur lång tid tar det att registrera godset som levererat?

9. Fakturaregistrering.

- Hur lång tid tar det att registrera en faktura?

För att beräkna kostnaden för ovanstående aktiviteter, behöver även tim-
kostnaden för den personal som arbetar med inköp, godsmottagning respektive
fakturaregistrering beräknas.
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7.2.2 Icke-kvantifierbara fördelar

En stor del av de fördelar som Sandvik Coromant erhåller vid ett införande av
EDI i inköpsprocessen och i fakturahanteringsprocessen, är svåra att kvantifiera.
Värdet av dessa fördelar bör därför diskuteras ordentligt innan ett beslut fattas
huruvida EDI skall införas eller ej.

De icke-kvantifierbara fördelar som erhålls avser främst färre fel, bättre kund-
service samt konkurrensfördelar.

Färre fel

Vid en övergång till EDI-meddelanden istället för pappersdokument, minskar
problemen med ofullständiga och felaktiga uppgifter på dokumenten. Detta
innebär att det tidskrävande arbetet med att rätta till fel, framförallt i samband
med fakturaregistrering, minskar. Ytterligare en följd av färre fel är att
kostnaderna för dröjsmålsräntor minskar.

Färre fel innebär bland annat att uppgifter i större utsträckning är kompletta och
att antalet felskrivningar minskar. Dessutom minskar risken för miss-tolkningar
av uppgifter eller att något fel skall uppstå vid sändning av information.

Kompletta uppgifter och färre felskrivningar

Som tidigare beskrivits, är ett vanligt förekommande problem i dagens faktura-
hanteringsprocess att det saknas uppgifter på fakturor och order samt att de
uppgifter som anges är felaktiga (se kapitel 6.4). Vid en övergång till
elektroniska fakturor upphör detta problem, eftersom dessa fakturor skapas
automatiskt från de uppgifter som finns i leverantörens interna datasystem. Detta
innebär att alla uppgifter som enligt överenskommelse skall anges på fakturan,
alltid finns angivna. Dessutom är uppgifterna i större utsträckning riktiga,
eftersom det inte förekommer några felskrivningar.

Ett införande av godsflaggor, enligt kapitel 7.1.1, minskar risken för fel-
skrivningar i samband med att inkommande gods avrapporteras. Detta beror på
att den information som finns på godsflaggan automatiskt registreras i data-
systemet, istället för den manuella registrering som sker idag.
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Färre misstolkningar av uppgifter

Idag uppstår ibland problem med att tolka uppgifter som anges på fakturan. Det
kan även vara svårt och tidsödande att leta reda på rätt uppgift på fakturan (se
kapitel 6.4). Om elektroniska fakturor används försvinner dessa problem, efter-
som det på denna typ av fakturor är standardiserat vilka uppgifter som skall
anges och var på fakturan de skall anges.

Ovanstående gäller för övrigt inte bara för elektroniska fakturor, utan för alla
elektroniska dokument.

Färre fel uppstår vid sändning av information

Det finns alltid en risk för att en order som Sandvik Coromant postar eller faxar,
inte kommer fram till leverantören. För att vara säker på att ordern har kommit
fram, krävs därför en orderbekräftelse från leverantören. Om kommunikationen
istället sker via EDI, är risken liten för att ordern inte kommer fram. Om detta
dock skulle inträffa, får Sandvik Coromant automatiskt ett meddelande om detta.

Bättre kundservice

Ett införande av EDI i inköpsprocessen och i fakturahanteringsprocessen på-
verkar inte bara leverantörerna, utan i viss utsträckning även kunderna till
Sandvik Coromant.

Detta beror bland annat på att EDI, i kombination med de processförbättringar
som beskrivs i kapitel 7.1.1, innebär att antalet förseningar som drabbar Sandvik
Coromant:s kunder på grund av att produktionsmaterial saknas kan minskas.

Konkurrensfördelar

En ökning av leveranssäkerheten, enligt ovan, skulle innebära en konkurrens-
fördel. Möjligheten att reducera kostnader på grund av mindre administrativt
arbete är en annan faktor som skulle stärka konkurrenskraften. Ett införande av
EDI mot en leverantör, skulle dessutom innebära ett bättre och närmare sam-
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arbete med den aktuelle leverantören, vilket torde få till följd att kostnader kan
minskas och att kvaliteten på samarbetet ökar.

7.2.3 Kvantifierbara nackdelar

Till kategorin kvantifierbara nackdelar hör de kostnader som direkt härrör till
inköp och installation av ett EDI-system. Exempel på sådana kostnader ges i
kapitel 3.5.2.

Eftersom detta examensarbete inte innehåller någon studie av befintlig system-
teknik hos Sandvik Coromant, ges inga uppgifter om vilka systemkostnader som
skulle uppstå vid ett införande av EDI i inköpsprocessen och i faktura-
hanteringsprocessen.

Värt att notera är att det redan idag finns en EDI-lösning på försäljningssidan
inom Sandvik-koncernen. Detta på grund av att krav har ställts av kunder, att
Sandvik-koncernen skall kunna ta emot order via EDI. Det faktum att en EDI-
lösning redan finns, innebär att inga ytterligare investeringar i EDI-programvara
eller kommunikationsprotokoll behöver göras för att kommunikation med
leverantörer skall kunna ske via EDI. Det som krävs är anpassningar i befintligt
inköpssystem och fakturaregistreringssystem. Dessutom krävs arbete att
tillsammans med leverantörerna definiera hur meddelandena skall vara
uppbyggda.ref15

7.2.4 Icke-kvantifierbara nackdelar

Vid beslut huruvida EDI skall införas eller ej, bör hänsyn även tas till de icke-
kvantifierbara nackdelar som EDI medför.

För Sandvik Coromant är de icke-kvantifierbara nackdelarna att det finns få EDI-
användare bland leverantörerna, att två parallella rutiner krävs samt att beroendet
av leverantörerna ökar.

Få EDI-användare bland leverantörerna

Endast ett fåtal av de nuvarande leverantörerna till Sandvik Coromant har i
dagsläget utrustning för att kommunicera via EDI (se kapitel 7.3). Detsamma
torde gälla på marknaden generellt, det vill säga om en ny leverantör anlitas är
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sannolikheten liten att den leverantören kan kommunicera via EDI. I framtiden
kommer dock EDI bli allt vanligare, vilket innebär att problemet med att hitta
leverantörer som kan kommunicera elektroniskt kommer att minska.

Två parallella rutiner krävs

I och med att det i dagsläget anses vara omöjligt att etablera EDI-samarbete med
alla leverantörer till Sandvik Coromant, krävs det två parallella rutiner både i
inköpsprocessen och i fakturahanteringsprocessen. De order som skickas via EDI
kan skickas mer eller mindre automatiskt, medan övriga order som är av mer
engångskaraktär kräver manuell registrering. Detsamma gäller för
fakturaregistreringen, där elektroniska fakturor kan gå till betalning automatiskt
om allt stämmer, medan vanliga pappersfakturor kräver manuell registrering.

Att två olika rutiner används, betyder dock inte att det finns två skilda data-
system. Skillnaden för personalen som arbetar med inköp och faktura-registrering
blir egentligen inte så stor, eftersom det redan idag används olika rutiner för olika
typer av inköp och olika typer av fakturor. Den stora skillnaden ligger i att det
krävs en investering för att kunna kommunicera via EDI och om inte all
kommunikation kan ske på detta sätt, kvarstår fortfarande kostnaden för det
gamla systemet samtidigt som det blir färre antal dokument som får dela på
kostnaden för investeringen i EDI.

Det faktum att det krävs två parallella rutiner är alltså inte något problem
förutsatt att tillräckligt många leverantörer involveras i EDI-kommunikationen,
för att investeringen i EDI skall återbetala sig.

Ökat beroende av leverantörer

Att bryta ett samarbete med en leverantör mot vilken EDI-kommunikation har
införts, är förknippat med en större kostnad än att bryta ett samarbete med en
leverantör utan EDI-kommunikation. Detta beror på att investeringar har gjorts i
EDI-samarbetet.

Ett införande av EDI är i första hand aktuellt mot leverantörer som Sandvik
Coromant har ett långsiktigt samarbete med (se kapitel 7.3). Ett ökat beroende av
dessa leverantörer bör därför inte vara något stort problem.
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7.3 LEVERANTÖRSURVAL

Med avsikt att undersöka vilka möjligheter till EDI-anslutning, och vilket intresse
angående ett eventuellt EDI-samarbete, som finns hos olika leverantörer till
Sandvik Coromant, sammanställdes ett frågeformulär som skickades till 18
leverantörer. Frågeformuläret besvarades av 16 av de leverantörer som erhållit
detta. En tredjedel av frågeformulären besvarades av VD på företaget, medan
resterande två tredjedelar, besvarades till ungefär lika delar av logistikchefer,
dataansvariga/datachefer, produktchefer/produktionschefer, kvalitetschefer och
ekonomichefer.

Frågeformuläret och följebrevet till detta, finns redovisat i bilaga 6.

Med hänsyn tagen till detta frågeformulär och vissa krav som ställs på lämpliga
leverantörer i ett EDI-samarbete, ges i detta kapitel en rekommendation på vilka
typer av leverantörer som Sandvik Coromant bör införa EDI mot, om EDI skall
införas.

Den bakomliggande teorin till detta kapitel finns redovisad i kapitel 3.5.3.

7.3.1 Leverantörer som antas vara tänkbara i ett EDI-samarbete

För att utse lämpliga leverantörer till att besvara frågeformuläret, konsulterades
inköpschefen hos Sandvik Coromant.ref9

Urvalet av leverantörer grundade sig främst på leverantörer med stora leverans-
volymer, men även på leverantörer med hög leveransfrekvens eller leverantörer
med andra förutsättningar för ett tänkbart EDI-samarbete.

De leverantörer som valdes ut står för en årsvolym till Sandvik Coromant på allt
från ett totalt värde på tre miljoner kronor till ett totalt värde på 60 miljoner
kronor. Leverantörerna svarar tillsammans för ungefär 80 procent det totala
inköpsvärdet hos Sandvik Coromant.ref9

Med hänsyn till önskemål om sekretess, namnges inte någon leverantör i
nedanstående redovisning av utfallet av frågeformuläret. Istället ges bara en
övergripande sammanfattning av resultatet, för att ge en bild av vilka möjlig-heter
som finns för ett EDI-införande hos Sandvik Coromant.

Leverantörer som ännu inte undersökt möjligheten till EDI-anslutning
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Av de 16 leverantörerna som svarade på frågeformuläret, är det tio stycken som
ännu inte har undersökt möjligheten till EDI-anslutning. Sex av dessa svarar att
de inte har haft tid att undersöka EDI-området och fyra leverantörer anser att de
inte har haft någon lämplig kund att införa EDI mot eller att ingen av deras
kunder har ställt kravet att EDI skall införas.

De tveksamheter angående ett EDI-införande, som anges av vissa av dessa
företag, handlar om hur lång återbetalningstiden blir vid en EDI-investering, om
leverantörens datamängd är tillräckligt stor för att besparingarna skall täcka EDI-
investeringen samt om leverantörens kunder har tillräcklig erfarenhet av
datorstöd för att leverantören skall kunna införa EDI mot dessa.

Fem av de tio leverantörerna som ännu inte har undersökt möjligheten till EDI-
anslutning, ser det minskade arbetet med order och fakturor vid en EDI-
anslutning som en av de främsta fördelarna för leverantören att uppnå med EDI.
Fyra av leverantörerna anser även att den ökade kundservice som kan uppnås, är
av stor vikt. Några av leverantörerna anger även kvalitetshöjning, färre fel,
minskad pappersanvändning, minskad lagerhållning och integrering av
tillverkningsprocessen med försäljningen som fördelar av vikt för leverantören att
uppnå.

Leverantörer som undersöker olika EDI-tillämpningar

Bland de 16 leverantörerna som svarade på frågeformuläret fanns det fyra
leverantörer som för närvarande undersöker olika EDI-tillämpningar. Tre av
dessa leverantörer undersöker EDI-området främst på grund av att de har erhållit
krav från sina kunder att införa EDI. En av de fyra leverantörerna undersöker
EDI-området mer på eget initiativ, eftersom de ser rationalisering-möjligheter i
lager och materialhantering. I övrigt anges även förväntade konkurrensfördelar
och administrativa krav som orsaker till undersökning av EDI-området.

De fyra leverantörerna som undersöker EDI-tillämpningar koncentrerar sig främst
på dokumenten order, orderbekräftelser och fakturor, men även offerter och
leveransbevakning undersöks av vissa leverantörer.

Samtliga leverantörer som undersöker olika EDI-tillämpningar förklarar sig för
närvarande vara positiva till ett EDI-införande (även om de ej ännu har all
information som krävs för att fatta ett beslut angående EDI). En av
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leverantörerna förklarar även att de anser att ett införande av EDI är ett måste
med tanke på framtida behov och kundkrav.

Leverantörer som har en EDI-tillämpning i drift

Av de 16 leverantörer som svarade på frågeformuläret är det två stycken som har
en EDI-tillämpning i drift. Båda dessa företag framhåller att deras intresse för
EDI främst väcktes av krav från kunder och att leverantören själv såg
konkurrensfördelar i ett EDI-användande. En av leverantörerna förklarar att deras
intresse för EDI även väcktes av att de såg rationaliseringsmöjligheter i lager och
materialhantering, medan den andra leverantören anser att intresset även väcktes
av administrativa krav.

Dessa båda leverantörer betalar löner och vissa fakturor på elektronisk väg. För
övrigt hanteras även leveransplaner och leveransaviseringar med EDI. En av
leverantörerna har redan idag fakturering via EDI mot vissa kunder, medan den
andra leverantören antagligen kommer att införa detta inom kort.

7.3.2 Leverantörernas åsikter angående ett eventuellt EDI-samarbete

De svårigheter som nämns av leverantörerna angående ett eventuellt EDI-
införande mot Sandvik Coromant är:
• att inkörningproblem kan uppstå tills båda parter blivit vana vid de nya 

rutiner som uppkommer
• att problem kan uppstå då två olika datasystem skall "kopplas ihop"
• att det initialt kan behövas intern utbildning innan EDI kan införas
• att det kan uppstå höga investeringskostnader för utbildning samt ny hård- 

och mjukvara 
• att mer administrativt arbete kan uppstå.

Av de 16 leverantörerna som svarade på frågeformuläret, är det nio stycken som
anser att den främsta fördelen med att ingå i ett EDI-samarbete med Sandvik
Coromant, är att tidsbesparingar med avseende på det administrativa arbetet
erhålles. Sex leverantörer anser att den främsta fördelen är att ett närmare
samarbete och en bättre affärsrelation uppstår, medan en leverantör anger en
minskad felprocent som den främsta fördelen.

För övrigt är det 14 leverantörer som har angett att de ser fördelen med tids-
besparingar med avseende på det administrativa arbetet, elva leverantörer som
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ser fördelen med det närmare samarbetet och den bättre affärsrelationen, åtta
leverantörer som ser fördelen med minskade kommunikationskostnader, åtta
leverantörer som ser fördelen med ökad försäljning till Sandvik Coromant på
grund av det närmare samarbetet, sju leverantörer som ser fördelen med den
minskade felprocenten och sex leverantörer som ser fördelen med minskad
kapitalbindning.

Om leverantören skall deltaga i ett EDI-samarbete med Sandvik Coromant, anser
elva av de 16 leverantörer som svarade på frågeformuläret att det är viktigt att
leverantören då har möjlighet att använda sig av sitt nuvarande datasystem vid
EDI-införandet. Tio av leverantörerna önskar möjlighet att ansluta fler kunder än
Sandvik Coromant till EDI-systemet och för nio leverantörer har det betydelse
om leverantören får hjälp med utbildning inom EDI från Sandvik Coromant.

7.3.3 Förslag på leverantörer att införa EDI mot

Med avseende på insamlad teori och insamlad information i praktikfallen,
skapas vissa kriterier som är viktiga hos en leverantör om ett företag skall införa
EDI mot denna. Dessa kriterier jämförs med de egenskaper hos respektive
leverantör, som har framkommit i frågeformulären samt efter samtal med
inköpschefen hos Sandvik Coromant i Sandvikenref9. På så sätt erhålls
information om vilka leverantörer som kan anses vara lämpliga för Sandvik
Coromant att införa EDI mot, om företaget beslutar sig för att införa detta.

Kriterier för införande

Kriterierna för vad som skall gälla för att en leverantör skall anses vara lämplig
att införa EDI mot, kan delas upp i tre huvudområden. Dessa områden behandlar
samarbetet mellan företagen, informationen som sänds mellan företagen och de
resurser som leverantören har.

För att få en bild av vilka leverantörer som är lämpliga att införa EDI mot,
sammanfattas kriterierna i en tabell, se bilaga 7. I tabellen redovisas med ett "X",
vilka av leverantörerna som uppfyller de olika kriterierna. Leverantörerna är i
tabellen redovisade i storleksordning uppifrån och ned med avseende på
fakturerat värde till Sandvik Coromant under 1995.

Påpekas bör att leverantörernas uppfyllandegrad av de olika kriterierna alltså
endast grundar sig på de svar som har angivits på frågeformulären av respektive
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leverantör samt på den information som har erhållits av inköpschefen i
Sandvikenref9. Vid ett eventuellt införande av EDI, torde en djupare under-
sökning av respektive leverantörs förutsättningar för ett införande av EDI, vara
nödvändig.

Med hänsyn tagen till önskemål om sekretess, namnges inte heller här vilka
leverantörer som avses. Detta delges dock Sandvik Coromant.

Samarbete

• Kriterium 1: Intresserad av att införa EDI.
För att ett EDI-införande skall bli lyckat, krävs det att båda parter är 
intresserade av att införa EDI. Genom att läsa igenom frågeformuläret, 
erhålls en uppfattning om vad leverantören anser om ett EDI-införande.
Leverantörernas uppfattningar finns redovisade i bilaga 8, sid.1-2.

• Kriterium 2: Samarbetet fungerar bra idag.
Om samarbetet mellan företagen redan idag fungerar bra, finns goda förut-
sättningar för ett lyckat EDI-samarbete. Efter samtal med inköpschefen hos 
Sandvik Coromantref9, uppmärksammas att samarbetet med de leverantörer 
som ingår i denna undersökning, i stora drag fungerar bra redan idag. Till 
och från förekommer det problem, men dessa kan alltid lösas och det är inte 
hos någon speciell leverantör som problemen är oftare förekommande än hos 
de andra leverantörerna.

Information

• Kriterium 3: Stor informationsvolym.
Ett kriterium som berör informationen som skickas mellan parterna och som i 
praktikfallen förklaras vara en lämplig utgångspunkt för ett EDI-införande, är 
att denna informationsvolym är stor. Uppgifter om i vilken utsträckning de 
olika leverantörerna uppfyller detta kriterium, erhålles genom samtal med 
inköpschefen hos Sandvik Coromantref9 samt genom granskande av de 
direkta frågorna angående företagets nätverksrelationer i frågeformuläret.

• Kriterium 4: Bra struktur på informationen.
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Om den information som skickas mellan företagen idag är strukturerad och 
rutinmässig och därmed inte behöver kontrolleras och bearbetas av mot-
tagaren i så stor utsträckning, finns goda förutsättningar för ett EDI-
införande. För att undersöka hur väl detta kriterium är uppfyllt för olika 
leverantörer, tillfrågades inköpschefen hos Sandvik Coromantref9, som 
förklarade att det finns väl utformade rutiner och avtal som följs vid kontakten

med leverantörerna. Den information som skickas mellan företagen idag, anses
alltså vara såväl rutinmässig som strukturerad.

Resurser

• Kriterium 5: Möjlighet till integrerade datasystem.
En förutsättning för att EDI skall kunna användas på ett effektivt sätt, är att 
båda parters interna datasystem är integrerade med EDI-systemet. För att 
detta skall fungera effektivt, krävs därutöver att de interna datasystemen både 
hos företaget och hos leverantören är integrerade.
I frågeformuläret frågas om vilka datortillämpningar som finns hos 
leverantören. Svaren på dessa frågor finns redovisade för respektive 
leverantör i bilaga 8, sid.3-5. Genom att granska dessa svar, kan en upp-
fattning erhållas om leverantörens möjlighet till att integrera sin verksamhet 
och på så sätt uppfylla detta kriterium.

Om leverantören inte har datorerna som används vid lager- och order-
hantering ihopkopplade i ett nätverk, kommer manuellt arbete att krävas för 
att kontrollera om kvantiteten på den inkomna ordern finns i lager. Detta
faktum är en försvårande omständighet vid arbetet med att integrera data-
systemen.

• Kriterium 6: Använder EDI idag.
Om en leverantör redan använder EDI mot andra kunder, kan denna 
leverantör vara en lämplig part att införa EDI mot. Genom att i fråge-
formuläret dela upp leverantörerna med avseende på införandegrad av EDI, 
uppmärksammas vilka leverantörer som uppfyller detta kriterium.

• Kriterium 7: Resurser att införa EDI.
Med hänsyn tagen till leverantörens datormognad, möjligheter till extern 
datorkommunikation och leverantörens storlek, avgörs om leverantören antas 
ha möjlighet att göra de investeringar som krävs för att införa EDI mot 
Sandvik Coromant. Även leverantörens datormiljö har betydelse för dennes 
möjlighet till införande av EDI, eftersom kostnaden för EDI-programvara 
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beror på i vilken miljö som den skall användas. Datormiljön har dock mindre 
betydelse än de övriga faktorerna. Informationen som ligger till grund för 
antagandet om leverantörens möjlighet att göra investeringar i EDI, härrör 
från frågeformulären och finns redovisad i bilaga 8, sid 6-8.

Från Sandvik Coromant:s sida torde det dock inte spela någon roll vilken 
datormiljö som används av leverantören. Det anses till exempel inte bli 
svårare att införa EDI mot en leverantör bara för att denne använder PC 
istället för AS/400.ref2

Utöver dessa kriterier, kan ett EDI-samarbete även vara lämpligt att införa om
Sandvik Coromant önskar knyta en leverantör närmare sig och förbättra sam-
arbetet med denna. Detta förutsätter dock att många av de nämnda kriterierna
redan är uppfyllda.

Vissa kriterier ur teorin och praktikfallen anses ha tämligen begränsad relevans
för Sandvik Coromant. Som exempel kan nämnas kriteriet att EDI gärna skall
införas mot en leverantör som är ett stort företag som har dokumenterad
erfarenhet av EDI. Av de 18 leverantörer som erhöll frågeformuläret, innehar inte
någon en sådan EDI-status som avses i teoriavsnittet om detta i kapitel 3.5.3.

Lämpliga leverantörer

Efter sammanställning av matrisen över leverantörer och kriterier, erhålls en bild
över vilka typer av leverantörer som kan anses vara lämpliga att införa EDI mot.

Leverantörstyp 1: Involveras i pilot-projektet

Till en början bör endast en leverantör involveras i ett EDI-samarbete. Detta för
att erhålla ett lyckat pilot-projekt. Den leverantör som skall involveras i pilot-
projektet, bör uppfylla så många som möjligt av de ovan nämnda kriterierna.
Samarbetet måste både av Sandvik Coromant och av leverantören själv, anses
fungera bra och informationsflödet måste vara stort mellan företagen, på samma
gång som informationen är strukturerad och rutinmässig. Leverantören bör gärna
redan använda sig av en EDI-lösning, för att på så sätt kunna bidraga med sin
erfarenhet vid ett EDI-införande. Ett exempel för Sandvik Coromant:s del, på en
sådan typ av leverantör, är "Leverantör 1". En faktor som denna leverantör dock
måste åtgärda före ett eventuellt införande av EDI mot denna, är EDI-systemet
bör integreras med det interna datasystemet.
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Leverantörstyp 2: Har förutsättningar och intresse för införande

När pilot-projektet är genomfört, bör fler leverantörer involveras i ett EDI-
samarbete. Den typ av leverantör som då föreslås vara lämplig att införa EDI mot
är den leverantör som har resurser att införa EDI, som har förutsättning att kunna
integrera det interna datasystemet med EDI-systemet och som visar intresse för
ett EDI-införande. Exempel på denna typ av leverantör, är "Leverantör 2",
"Leverantör 3", "Leverantör 11", "Leverantör 12" och "Leverantör 13".
"Leverantör 8" torde även tillhöra denna leverantörstyp, men ett införande av
EDI torde ta längre tid mot denna leverantör än mot de övriga. Detta på grund av
att "Leverantör 8" till att börja med måste integrera de interna systemen för lager-
och orderhantering.

Leverantörstyp 3: Har förutsättningar, men inte intresse för införande

För de leverantörer som har de tekniska förutsättningar och de resurser som
krävs för ett EDI-samarbete, men som inte är nämnvärt intresserade av ett sådant,
kan vissa påtryckningar från Sandvik Coromant vara nödvändiga om EDI skall
införas mot dessa. Exempel på den typ av leverantör som i detta fall avses är
"Leverantör 4", "Leverantör 5", "Leverantör 9" och "Leverantör 10". "Leverantör
5" och "Leverantör 9" uttrycker visserligen åsikten att om moder-bolaget
bestämmer att EDI skall införas, kommer ett sådant införande att beaktas, men
att ett införande av EDI inte är någonting som leverantören själv, än så länge,
kommer att initiera.

Leverantörstyp 4: Har intresse, men inte förutsättningar för införande

Om leverantören förklarar sig vara intresserad av ett EDI-samarbete, men ännu
inte har de tekniska förutsättningar som krävs för ett införande av EDI, kan antas
att EDI kommer att kunna införas mot denna leverantör vid en senare tidpunkt,
när leverantören har skaffat sig de tekniska förutsättningar som krävs. Exempel
på en sådan leverantör är "Leverantör 6". Denna leverantör bör Sandvik
Coromant alltså avvakta att införa EDI mot.

Leverantörstyp 5: Har överhuvudtaget inte förutsättningar för införande
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Om leverantören inte alls uppfyller de tekniska kriterierna för ett EDI-införande,
bör inte EDI införas mot denna, även om samarbetet fungerar bra idag och
leverantören är intresserad av ett EDI-samarbete. Exempel på denna typ av
leverantör är "Leverantör 14", "Leverantör 15" och "Leverantör 16". Mot dessa
leverantörer anses i dagsläget inte EDI vara lämpligt att införa, eftersom ett
införande av EDI kommer att innebära avsevärda kostnader och kommer att
kräva mycket tid för att åtgärda de tekniska bristerna hos dessa leverantörer, för
att framgångsrikt kunna införa EDI.
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 8 SLUTSATS

Den slutsats som vi väljer att dra av detta examensarbete, är att ett införande av
EDI i inköpsprocessen och i fakturahanteringsprocessen hos Sandvik Coromant
är att rekommendera.

Denna slutsats har framtagits genom noggrannt övervägande av vilka fördelar
som uppkommer och vilka problem som måste lösas om EDI skall införas i ovan
nämnda processer.

De argument som vi anser vara viktigast för att EDI skall införas hos Sandvik
Coromant, redovisas nedan.

• Processförändringar är nödvändiga oavsett om EDI införs eller ej.

Det mest krävande för Sandvik Coromant vid ett införande av EDI, anser vi 
vara att relativt omfattande processförändringar är nödvändiga för att erhålla 
en så effektiv EDI-lösning som möjligt. De processförändringar som avses 
finns redovisade i kapitel 7.1.

Dessa processförändringar anser vi vara nödvändiga även om ett beslut fattas 
att inte införa EDI. Detta för att på ett effektivare sätt kunna genomföra de 
arbetsmoment som idag utförs.

Ett införande av EDI innebär alltså inte några extra ansträngningar i att 
genomföra processförändringar, dessa bör genomföras i vilket fall som helst.

• Ett införande av EDI, innebär inte några större kostnader för Sandvik 
Coromant avseende de tekniska lösningarna.

Eftersom Sandvik-koncernen redan idag har en EDI-lösning på försäljnings-
sidan, finns i stor utsträckning redan den systemteknik som krävs för ett 
införande av EDI i inköpsprocessen och fakturahanteringsprocessen.

När de processförändringar som tidigare nämnts, väl har genomförts, torde 
alltså kostnaderna för att börja kommunicera med leverantörerna via EDI bli 
marginella. De stora kostnaderna torde alltså ligga i anpassningen av de 
interna datasystemen till att klara av de högre krav som ställs på dessa vid 
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kommunikation via EDI. Dessa system måste då till exempel möjliggöra att 
bättre prognoser än idag kan göras och att leveransplaner kan skrivas ut 
oftare än de skrivs ut idag (se kapitel 7.1).

• Fakturaregistreringen förenklas avsevärt.

I och med att fakturorna inte behöver registreras manuellt om de skickas via 
EDI, kommer det mest tidskrävande arbetet på leverantörsreskontran att 
reduceras och i det optimala fallet till och med att försvinna. Fakturorna 
kommer då automatiskt att överföras via EDI-systemet, från leverantörens 
interna datasystem till fakturaregistreringssystemet hos Sandvik Coromant. 
Även kontrollen av om fakturan är korrekt sker automatiskt.

Såväl arbetet med att registrera fakturan som arbetet med att kontrollera 
denna, skulle alltså kunna reduceras vid ett införande av EDI, varvid de som 
arbetar på leverantörsreskontran endast skulle behöva sysselsätta sig med de 
fakturor som på något sätt är felaktiga.

• EDI-kommunikation kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Under examensarbetets gång har vi blivit alltmer övertygade om att 
användandet av EDI kommer att öka i framtiden. Även om Sandvik Coromant

aldrig kommer att kunna kommunicera via EDI med alla sina leverantörer,
kommer EDI-kommunikation att vara ett alternativt kommunikationssätt även
med leverantörer med vilka Sandvik Coromant endast utbyter små
informationsvolymer. Detta på grund av att dessa leverantörer i framtiden
antagligen har infört EDI mot någon annan av sina kunder och därmed även kan 

kommunicera via EDI med Sandvik Coromant.

På grund av den stora expansionen inom EDI-området som pågår för när-
varande, skulle ett införande av EDI idag hos Sandvik Coromant ligga bra i 
tiden. Vi föreslår därför att Sandvik Coromant börjar förbereda för ett 
införande av EDI inom en snar framtid. Det kommer att ta tid att genomföra 
de processförändringar som vi har framhållit under detta examensarbete och 
de interna datasystemen måste även till viss del anpassas för att kunna 
kommunicera via EDI och för att kunna uppdatera informationen oftare.

Om Sandvik Coromant väljer att införa EDI idag, istället för inom några år, 
kommer konkurrensfördelar att uppnås. Detta eftersom företagets 
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administrativa kostnader för inköp och fakturahantering kommer att vara 
lägre än motsvarande kostnader hos de konkurrenter som ännu inte har 
infört EDI.

Det finns även en risk att de kunder till Sandvik-koncernen, som redan har 
krävt att ett företag inom koncernen skall införa EDI mot dem, kommer att 
kräva att även den information som Sandvik erhåller från sina leverantörer 
kommer via ett EDI-meddelande. Inom bilindustrin har liknande krav 
tidigare ställts, i och med att krav har ställts på underleverantörerna att hela 
distributionskedjan framför dessa skall inkluderas i konceptet Just-In-Time.

För övrigt anser vi att det är bättre att på eget initiativ initiera ett införande av 
EDI, när det finns gott om tid för att göra nödvändiga anpassningar och 
förändringar, istället för att tvingas till ett införande när branschen är mogen 
för EDI och det börjar ställas krav på användande av EDI-kommunikation. I 
det senare fallet finns det en stor risk för att den lösning som väljs i och för 
sig möjliggör kommunikation via EDI, men att det inte finns tid att anpassa 
lösningen till företagets behov och krav. Vi anser att risken om Sandvik 
Coromant väljer att vänta med att införa EDI tills krav ställs på detta, är att 
de då endast kommer att ha möjlighet att kommunicera via EDI, men att de 
då inte i lika stor utsträckning kommer att erhålla de fördelar som kan uppnås 
vid ett tidigare införande.

Slutligen vill vi poängtera att Sandvik Coromant bör sträva efter att ansluta så
många leverantörer som möjligt till EDI-samarbetet, även om en 100-procentig
anslutning sannolikt aldrig kommer att uppnås. Detta innebär visserligen att det
kommer att krävas två olika rutiner för att lägga en order eller för att registrera en
faktura, dels den till stor del automatiska EDI-rutinen, dels den manuella rutinen
som används idag. I och med att en stor del av arbetet överförs till den
automatiska EDI-rutinen kommer det dock inte att bli mer, utan snarare mindre
att hålla reda på för de som arbetar med dessa arbetsmoment. Det är alltså viktigt
att det inte blir så att Sandvik Coromant väljer att inte införa EDI, bara för att
vissa av företagets leverantörer inte kommer att kunna kommunicera på detta
sätt.



KAPITEL 9, FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

- 193 -

 9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Med utgångspunkt från teorikapitlet om hur ett EDI-projekt kan byggas upp
(kapitel 3.3), ges i detta kapitel förslag på fortsatt arbete vid ett införande av EDI
hos Sandvik Coromant.

Detta examensarbete har i stort sett inkluderat hela förberedelsefasen. Med detta
avses att en nulägesbeskrivning och problemsökning har genomförts (kapitel 5
och kapitel 6). Lösningsalternativ och effekter av dessa samt förslag på lämpliga
affärspartner till EDI-samarbetet, har även redovisats (kapitel 7).

Det som främst återstår av förberedelsefasen är en undersökning av hur den
tekniska lösningen skall utformas. Detta har inte genomförts av oss, eftersom
detta låg utanför avgränsningarna för vårt examensarbete. I denna under-sökning,
bör en kravspecifikation för EDI-systemet ingå. Detta examensarbete kan tjäna
som underlag till denna sammanställning. Vi har dock fått upp-fattningen att
Sandvik-koncernen redan idag är relativt långt komna vad gäller möjligheter till
EDI-kommunikation, så inom detta område torde inte mycket arbete återstå.

Av förberedelsefasen återstår även att ställa samman tids- och resursplaner. Detta
lämnar vi till de personer som eventuellt tar vid efter oss och som skall arbeta
med utgångspunkt från dessa planer.

Därefter återstår att genomföra samtliga moment i de tre påföljande faserna i
EDI-projektet: startfasen, genomförandefasen och avslutandefasen. Som exempel
kan nämnas att en projektgrupp måste sammansättas och att en projektplan skall
upprättas. Kommunikationslösning och programvaru-leverantör skall väljas och
personalen hos Sandvik Coromant skall utbildas inom EDI-området. EDI-
systemet skall installeras och testas och till sist skall en efterstudie genomföras.

Innan EDI införs hos Sandvik Coromant, bör de flesta processförändringar som
har föreslagits i kapitel 7.1 genomföras. Vi tror inte att det skulle tillföra Sandvik
Coromant speciellt mycket nytt, om processförbättringsarbete i form av Business
Process Reengineering (se kapitel 3.3.1) genomfördes innan EDI införs i
företaget. Vår gissning är att detta processförbättringsarbete skulle resultera i en
utformning av processerna på ett liknande sätt som vårt process-
förbättringsarbete har medfört. Eventuellt skulle vissa arbetsmoment göras
annorlunda, men vi tror ändå inte att det blir så stora förändringar att det är
lönsamt att använda BPR.
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Vår uppfattning är även att en omvälvande processförändring inte är någonting
som efterfrågas av de som arbetar på Sandvik Coromant, varvid det kan blir svårt
att genomföra stora förändringar.

Användande av BPR torde även medföra en hög kostnad för företaget eftersom
en extern konsult antagligen skulle behöva anlitas och en person som är väl insatt
i verksamheten hos Sandvik Coromant skulle behöva avsätta mycket tid till
processförbättringsarbetet.

Vi anser det dock vara önskvärt att innan EDI införs mot en leverantör, insamla
ytterligare information om leverantörens möjligheter till att ingå i ett EDI-
samarbete. Personer från Sandvik Coromant bör sitta ned tillsammans med
personer som arbetar hos den berörda leverantören för att diskutera EDI-
lösningar och ett eventuellt EDI-samarbete.
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ORDLISTA

ABC-kalkyl Activity Based Costing. Kalkyl, där kostnaderna för olika 
aktiviteter beräknas genom att kostnadsdrivarna, det vill 
säga orsakerna till att kostnaderna uppstår, identifieras.

BPR Business Process Reengineering. Processinnovation. 
Utformande av en helt ny process, utan att ta hänsyn till den 
nuvarande strukturen.

CAD Computer Aided Design. Datorstödd konstruktion.

COIN Inköpssystemet hos AB Sandvik Coromant.

COPEK1,2 Fakturaregistreringssystem hos AB Sandvik Coromant.

COFÖR Lagerbokföring för förråd av förnödenheter hos AB Sandvik 
Coromant.

DATAPAK Telias X.25-tjänst.

DATEL Telias telefonitjänst.

DATEX Telias tjänst för kretskopplade nät.

EDI Electronic Data Interchange. Överföring av strukturerat 
data, genom överenskommen meddelandestandard, på 
elektronisk väg direkt mellan applikationer.

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce 
and Transport. Standard för elektronisk överföring som 
uppkommit genom projekt administrerat av FN.

EDIS EDI-Föreningen i Sverige. En ideell förening vars huvud-
sakliga syfte är att verka för en framgångsrik användning av 
EDI i företag och förvaltning.

EOQ Economic Order Quantity. Ekonomisk orderkvantitet som 
beräknas genom användande av Wilson-formeln.
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E-post Elektronisk post. Ostrukturerade meddelanden som vanligen 
är avsedda för kommunikation person till person.

HV72 Materialadministrationssystem för AB Sandvik Coromant.

IDEA International Data Exchange Association. Internationell 
intresseförening för främjande av datautbyte.

ISO International Standards Organisation. Internationella 
standardiseringsorganisationen.

JIT Just-In-Time. Koncept som används främst inom bil-
industrin för att minska lager och ledtid.

MPS-system Datorbaserat hjälpmedel för material- och produktions-
styrning.

ODETTE Organization for Data Exchange by Tele Transmission in 
Europe. Den europeiska bilindustrins EDI-projekt.

OFTP Odette File Transfer Protocol. Filöverföringsprotokollet 
inom ODETTE för EDI.

SANBOK Affärsbokföringssystem för Sandvik AB.

SANDATT Attestregister för Sandvik AB.

SANFÖR Centralt lagerbokföringssystem för förrådsartiklar för 
Sandvik AB.

SANLEV Central leverantörsreskontra för Sandvik AB.

SAREK Redovisnings- och kalkylsystem för Sandvik AB.

SWEPRO Swedish Trade Procedures Council. Handelsprocedurrådet.

Teldok En serie publikationer utgivna av Telia inom tele- och data-
området.
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VAN Value Added Network. Nätoperatör som är leverantör av 
mervärdestjänster, det vill säga som lägger till en del tjänster 
som är av godo för användaren.

Wilson-formeln Formel som används för beräkning av ekonomisk order-
kvantitet. Formeln beskriver sambandet mellan orderkostnad 
per år, lagerhållningskostnad per år och ekonomisk order-
kvantitet.

X.25 En standard för paketförmedlande datanät.

X.28 En standard för uppkoppling till X.25 via telenätet.

X.400 En standard för överföring av elektroniska meddelanden

X.400/X.435 En standard inom X.400-familjen för överföring av EDI-
meddelanden.
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Fördelar/nackdelar?

Hur fungerar det idag?
Huvudområde 2

Faktura-
hantering

Inköp

Kartlägg processerna

Rita processkartor

Vilka problem? Vilka dokument?

Gör fiskbensdiagram

Vilka arbetsmoment?Leverantör om EDI?

Analysera formulär

Skriv frågeformulär

Krävs processförändring?

Positiva effekter med EDI?

Negativa effekter med EDI?

Jämför och
analysera

Processutformn. vid EDI?

Skall EDI införas?

Mot vilka leverantörer?

Huvudområde 3

Hur fungerar det med EDI?
Huvudområde 1

Inköp Faktura-
hantering

Vilka arbetsmoment? Vilka dokument?

Frågeställning

Aktivitet

Resultat

Husqvarna IKEA ESMA Scania Volvo

Läs teori Fråga andra företag Fråga konsulter
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PROCESSKARTOR

I denna bilaga redovisas processkartor över inköpsprocessen och faktura-
hanteringsprocessen hos Sandvik Coromant.

Processkarta 1 till och med processkarta 11, redovisar inköpsprocessen, medan
processkarta 12 till och med 14 redovisar fakturahanteringsprocessen.

I processkartorna anges i vissa fall en siffra bredvid en aktivitet eller ett beslut.
Denna siffra avser då vilken databild som används vid detta moment eller vilken
kod som vid detta moment skall skrivas in i datasystemet.

De streckade linjer (                 ) som i vissa fall omringar några aktiviteter, avser
att ge en hänvisning till vilka arbetsmoment som skiljer liknande processer på
exempelvis olika orter åt. För ytterligare information om dessa skillnader,
föreslås en genomläsning av kapitel 5 respektive kapitel 6.

Nedan redogörs ytligt för innehållet i de olika processkartorna:
• Processkarta 1: Offertprocessen
• Processkarta 2: Process för inköp (på inköpsavdelningen i Sandviken) av 

produktionsmaterial
• Processkarta 3: Process för inköp (på inköpsavdelningen i Sandviken) av 

material som har planerats av planeringsavdelningen
• Processkarta 4: Process för inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning i 

Sandviken
• Processkarta 5: Process för inköp (på inköpsavdelningen i Gimo) av 

förbrukningsartiklar till produktionen
• Processkarta 6: Process för inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning i 

Gimo
• Processkarta 7: Process för inköp (på inköpsavdelningen i Västberga) av 

förbrukningsartiklar till produktionen
• Processkarta 8: Process för inköp av förbrukningsartiklar till en avdelning i 

Västberga
• Processkarta 9: Orderbekräftelseprocessen i Sandviken
• Processkarta 10:Orderbekräftelseprocessen i Gimo
• Processkarta 11:Orderbekräftelseprocessen i Västberga
• Processkarta 12:Process för uppdelning av fakturor
• Processkarta 13:Process för fakturaregistrering i COPEK1
• Processkarta 14: Process för fakturaregistrering i COPEK2 och i SANLEV.
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Leverantör

Inköpsavd.
i Sandviken,
i Gimo och
i Västberga

Offert skickas

Offert
begärs

Val av
leverantör

Nej Produkt, lev.
registrerade

Ja

Ny leverantör,
 ny produkt?

Registrera lev.
eller produkt

Offert skickas Orderbekräftelse
skickas

Marknadsavd.
 i Sandviken

Offert
begärs

Val av
leverantör

Meddelar vald
leverantör

Nej Produkt, lev.
registrerade

Ja

Ny leverantör,
 ny produkt?

Registrera lev.
eller produkt

Påskriven
orderbekräftelse
skickas tillbaka

Skriv på order-
bekräftelse
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Inköpsavd.
i Sandviken

Leverantör

Nej

Ja

50

Inköpsförslag
från HV72

Skall inköp
göras?

50

Annullera
köpförslaget

50

Kontrollera, ev
ändra förslag

52

Brist på
prod.mtr

Registrera
inköpsorder

58

Registrera
extern info.

50

Markera
positioner

Skapa
ordernummer

Skriv ut ordern
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Utländsk
leverantör?

Skriv under
ordern

Ordern skickas
med fax direkt

Ordern skickas
med post

Arkivera kopia
i 2 år

Ja

Nej
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Ja

Ordern skickas
med post

Nej

Ordern skickas
med fax direkt

Skriv ut ordern Skriv under
ordern

Utländsk
leverantör?

Arkivera kopia
 i 2 år

Posta kopia Skicka kopia
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Andra avd.
 i Sandviken

Inköpsavd.
 i Sandviken

Leverantör

Behov uppstår
på avdelning

55

Registrera
orderhuvud

56

Registrera
intern info.

57

Registrera
positioner

58

Registrera
extern info.

Ordern skickas
till en skrivare
på inköpsavd.
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Nej

Ja

Godkänns
ordern?

Skriv under
ordern

Kontakta
beställaren

Nej

Ja

Utländsk
leverantör?

Ordern skickas
med post

Ordern skickas
med fax direkt

Arkivera kopia
 i 2 år

Kopia på
ordern skickas

Attest av
kontoansvarig

Arkivera kopia
i 2 år
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Ja

Nej

Nej

Ja

Inköpsavd.
i Gimo

Leverantör

Inköpsförslag
från COFÖR

Kommenteras
”köp ej”?

Annullera
köpförslaget

Brist på
förbrukn.mtr

54

Registrera
inköpsorder

56

Registrera
intern info.

Skall inköp
göras?

Kontrollera, ev
ändra förslag

57

Registrera
positioner

58

Registrera
extern info

Markera
positioner

Skapa
ordernummer
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Nej Arkivera kopia
i 2 år

Ja

Nej

JaSkriv ut ordern Skriv under
ordern

Utländsk
leverantör?

Ordern skickas
med post

Arkivera kopia
i 2 år

Ordern skickas
med fax direkt

Krav på doku-
ment per post?
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Andra avd.
 i Gimo

Inköpsavd.
 i Gimo

Leverantör

Behov uppstår
på avdelning

Skriv inköps-
anmodan

Inköpsanmodan
skickas

55

Registrera
orderhuvud

56

Registrera
intern info.

Registrera
positioner

Genom en
knapp-
tryckning
läggs ordern
i kö i data-
systemet
hos
inköpsavd.

55

Registrera
orderhuvud

56

Registrera
intern info.

57

Registrera
positioner

58

Registrera
extern info.

Ja

Nej

Får reg. order
själv?
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Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Villkor på
order

korrekta?

Nej Korrigera i
datasystemet

Skriv in pris
om möjligt

Finns pris
angivet?

Skriv ut ordern

Kopia skickas
till beställaren

Skriv under
ordern

Attest av
kontoansvarig

Arkivera kopia
i 2 år

Utländsk
leverantör?

Ordern skickas
med fax direkt

58

Registrera
extern info.
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Ja

Ordern skickas
med post

Nej Arkivera kopia
i 2 år

Krav på doku-
ment per post?

Arkivera kopia
i 2 år

Andra avd.
 i Gimo

Inköpsavd.
 i Gimo

Leverantör
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Markera
positioner

Inköpsförslag
från COFÖR

Annullera
köpförslaget

Brist på
förbrukn.mtr

54

Registrera
inköpsorder

56

Registrera
intern info.

Nej

57

Registrera
positioner

58

Registrera
extern info

Skall inköp
göras?

Ja Kontrollera, ev
ändra förslag

Skapa
ordernummer

Inköpsavd.
i Västberga

Leverantör
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Nej

Brådskande
order?

Ja

Skriv ut ordern Skriv under
ordern

Ordern skickas
med fax

Arkivera kopia
i 2 år

Ordern skickas
med post

Arkivera kopia
i 2 år



PROCESSKARTA 8

Andra avd.
 i Västberga

Inköpsavd.
 i Västberga

Leverantör

Behov uppstår
på avdelning

Skriv inköps-
anmodan

Inköpsanmodan
skickas

55

Registrera
orderhuvud

56

Registrera
intern info.

Registrera
positioner

Genom en
knapp-
tryckning
läggs ordern
i kö i data-
systemet
hos
inköpsavd.

55

Registrera
orderhuvud

56

Registrera
intern info.

57

Registrera
positioner

58

Registrera
extern info.

Ja

Nej

Får reg. order
själv?
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Korrigera i
datasystemet

Skapa
ordernummer

Ja

Villkor på
order

korrekta?

Nej

Skriv ut ordern Skriv under
ordern

Ordern skickas
med fax

Ja

Brådskande
order?

Nej

Ordern skickas
med post

Ja

Order via
ink.anmodan?

Nej

58

Registrera
extern info.
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Attest av
kontoansvarig

Arkivera kopia
i 2 år

Kopia skickas
till beställaren

Arkivera kopia
i 2 år
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Beställare på
annan avd.

Inköpsavd.
 i Sandviken

Leverantör

57
Ja

Nej Arkivera
original i 2 år

Beställn. från
annan avd.?

Kopia skickas

Arkivera kopia
 i 2 år

Orderbekräftelse
skickas

Nej

55

Registrera lev:s
ordernummer

Ja

Stämmer pris
och vecka?

57

Korrigera ev. i
datasystemet
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Beställare

Leverantör

57

Orderbekräftelse
skickas

Nej

55

Registrera lev:s
ordernummer

Ja

Stämmer pris
och vecka?

57

Korrigera ev. i
datasystemet

Arkivera
original i 2 år
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Orderbekräftelse
skickas

Ja

Ja

Inköpsavd.
 i Västberga

Beställare på
annan avd.

Leverantör

Nej

Pris ord.bekr=
uppskatt. pris?

Nej

Pris ord.bekr.<
uppskatt. pris?

Orderbekräftelse
skickas

Arkivera
original i 2 år

Korrigera pris i
datasystemet
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Nej

Ja Arkivera
original  i 2 år

Är priset OK?

Kontakta
inköpsavd.

Orderbekräftelse
skickas

Kontrollera
avtal el. offert

Kontakta
leverantören
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Ja

Nej

Nej
Nej

Inköpsavd.
i Västberga

Beställare

Postöppning
i Gimo

Lev.reskontra
 i Sandviken

Leverantör

Faktura skickas

Nej

Finns order-
bekräftelse?

Ja

Faktura
inkommer

Pris faktura=
pris ord.bekr?

Ja

Skicka till
berörd person

Faktura?Posten öppnas

Faktura skickas

Fakturor, betalnings-
påminnelser, order-
bekräftelser skickas

Ja

Pris faktura>
uppskatt. pris?
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Fakturakopia
skickas för attest

Posten öppnas

Attestera Fakturakopia
tillbaka efter attest

Kopian bifogas
med originalet

Faktura skickas
Ändra pris i

COIN, om nödv.

Faktura skickas
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Skicka till
berörd person

Dela upp efter
fakturareg.syst

.

Fakturor utan
ordernummer

Fakturor att
reg. i COPEK1

Fakturor att
dir reg. i
SANLEV

Fakturor att
reg. i COPEK2

Faktura?

Nej

Ja

Atteststämpla
fakturakopia

Fakturakopia
skickas för attest

Mindre än 30
dgr kredittid?

Ja

Nej
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Dela upp efter
fakturareg.syst

.

Fakturor till
COPEK2-hög

Kopian bifogas
med originalet

Fakturor att
dir reg. i
COPEK2

Fakturor att
dir reg. i
SANLEV

Nära
förfallodag?

Ja

Nej

Fakturakopia
tillbaka efter
attest

Attestera

Fakturor att
dir reg. i
COPEK2

Fakturor att
dir reg. i
COPEK2

Inköpsavd.
i Västberga

Beställare

Postöppning
i Gimo

Lev.reskontra
 i Sandviken
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Lev.reskontra
 i Sandviken

Beställare

Ja

Verifikations-
stämpla

Nej

Ja

Nära
förfallodag?

Lägg fakturan
underst i hög

Atteststämpla
fakturakopia

Nej

Finns
ordernummer?

Faktura tas ur
COPEK1-hög

Fakturakopia
skickas för attest

Lägg fakturan
överst i hög
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Fakturakopia
tillbaka efter
attest

Attestera

Kopian bifogas
med originalet

Nej

Ja

Ange position
som skall reg.

Stämpla fakt.
och skriv

lev.nr faktura

Anges rätt
position?

Nej

Ja

Svensk
leverantör?
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Ja

Ja

Bankgironr,
postgironr

OK?

10

Registrera
fakturahuvud

10

Kontakta PEL
för ändring

Nej

Ja

Bankgironr,
postgironr

OK?

SANLEV 6 lu
Ja

Nej

Faktura från
Santrade?

Nej

Ja

Specialorder?

22

Registrera
positioner

20

Registrera
positioner

Nej

Ja

Fel pris eller
fel artikelkod?
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Datumstämpla
faktura

Korrigera
felet

Ja

Nej

Hittar felet
själv?

Nej

Ja

Stor skillnad
i totalt pris?

Nej

Ja

Datumstämpel
på fakturan?

Attestera
Fakturakopia tillbaka
efter attest

Fakturakopia
skickas för attest

Atteststämpla
fakturakopia
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Nej

24

Registrera
frakten

30

Attestera
fakturan

08

08

Räkna omNej

Ja

Buntens total-
belopp OK?

Nej

Ja

Brådskande
betalning?

Dir. överföring
till SANLEV

Kontrollsigner
a på databild

Aut.
överföring till

SANLEV

Arkivera
i 10 år

Kopian bifogas
med originalet

Ja

Ingår frakt
 i fakturan?
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Arkivera
i 10 år

Lev.reskontra
 i Sandviken

Beställare

Kontrollera
varningslista

Nej

Ja

Nära
förfallodag?

Kontakta
beställaren

Invänta
inleverans

Bunt-
avstämning



PROCESSKARTA 14

Ja

63
Nej

Lev.reskontra
i Sandviken

Beställare eller
godsmottagn.

Beställare

Faktura tas ur
COPEK2-hög

Attestera

Fakturakopia
skickas för attest

Nej

Är godset reg.
som levererat?

Ja

Avser fakturan
en tjänst?

Fakturakopia till-
baka efter attest

Förfrågan via
memo angående
godsleverans

Kontrollera om
gods levererats

Faktura tas ur
SANLEV-hög

Reg. faktura
dir. i SANLEV

Atteststämpla
fakturakopia

62

Avrapportera
godset i COIN
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Kopian bifogas
med originalet

62

Ja

Nej

Är pris OK?

Markera fel-
aktiga fakturor

9

Reg. faktura
i COPEK2

Nej

Ja

Fakturavärde
< 10 000 kr?

9

Reg. faktura
i COPEK2

Atteststämpla
fakturakopia

Datumstämpla
fakturakopia
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08

Attestera

Fakturakopia
skickas för attest

Fakturakopia tillbaka
efter attest

Samla fakturor
i bunt om 18 st

Ja

Nej

Datumstämpel
på fakturan?

9

Reg. faktura
i COPEK2

Arkivera
kopian m. orig.

Kopian bifogas
med originalet

Nej

Ja

Buntens total-
belopp OK?
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Nej

08

Kontrollsigner
a på databild

Räkna om

Stämpla och
signera faktura

Sänd bunt via
dator

Ja

Erhålls
varningslista?

Ja

Nej

Bara felmark.
fakturor med?

Rätta felskrivn.
vid fakturareg.

Skriv "OK" i
datorn vid

fakt.

Gör borttagn.
av felpost
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Sänd felaktiga
fakturor igen

Bunt reg. aut.
 i SANLEV

Lämna bunt
för attest inom

avd

Bunt-
avstämning

Arkivera
i 10 år

Lev.reskontra
i Sandviken

Beställare eller
godsmottagn.

Beställare



BILAGA 4, FISKBENSDIAGRAM ÖVER PROBLEM VID INKÖP

Denna bilaga saknas tyvärr i denna upplaga av examensarbetet på grund av datatekniska
problem.



BILAGA 5, FISKBENSDIAGRAM ÖVER PROBLEM VID FAKTURAHANTERING

Denna bilaga saknas tyvärr i denna upplaga av examensarbetet på grund av datatekniska
problem.



BILAGA  6, FRÅGEFORMULÄR MED MEDFÖLJANDE BREV

FRÅGEFORMULÄR

I denna bilaga redovisas det frågeformulär som under examensarbetet sammanställdes och
skickades till 18 leverantörer till Sandvik Coromant.

Avsikten med frågeformuläret var att undersöka vilka möjligheter till EDI-anslutning, och vilket
intresse för ett eventuellt EDI-samarbete, som finns hos olika leverantörer till Sandvik Coromant.

I bilagan redovisas även det följebrev som skickades med till leverantörerna och den information
om EDI som även bifogades.



Sandviken 1996-08-30

Hej!

Vi hoppas att Ni tittar igenom det bifogade frågeformuläret, svarar på frågorna och
återsänder formuläret till oss senast den 20 september.

All information som erhålles, kommer att behandlas konfidentiellt. Inget företag eller
någon person kommer att namnges eller redovisas enskilt utan deras samtycke.

Om Ni väljer att skicka formuläret med fax, gör det till 026 - 26 66 15, Susanne Fällén.

Om Ni väljer att skicka formuläret per post, är adressen:
AB Sandvik Coromant
CPL, våning 4
Susanne Fällén
811 81  SANDVIKEN

För Er som ej är insatta i ämnet EDI, har vi skickat med lite information om vad EDI är
och vilka fördelar som kan uppnås. Läs gärna igenom detta för att få en uppfattning
om vad EDI handlar om, men var uppmärksam på att detta inte är en fullständig
beskrivning av området och att EDI innebär så mycket mer än vad som står i bifogad
information...

Med vänliga hälsningar

Susanne Fällén Annika Holmgren

Tel. 026 - 26 65 24



Observera att följande är en kortfattad, allmän beskrivning av vad EDI är och dess fördelar.
Avsnittet är alltså inte enbart inriktat på att ge en beskrivning av hur EDI skulle kunna användas i
kopplingen mellan Sandvik Coromant och dess leverantörer, utan är främst av upplysande
karaktär.

VAD ÄR EDI?

EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange, som kan översättas till elektronisk
datautväxling. Med elektronisk datautväxling avses främst papperslös handel där normala
pappersdokument (exempelvis fraktsedlar, kvitton, fakturor och offerter) ersätts av elektroniska
filer. Kortfattat kan alltså sägas att den manuella administrationen ersätts av elektroniska rutiner.

IDEA (International Data Exchange Association), som är en internationell intresseförening för
främjande av datautbyte, definierar EDI som en över-föring av strukturerat data, genom
överenskommen meddelandestandard, på elektronisk väg från en datamaskin till en annan.
Genom att införa en standard för de meddelanden som skickas på det elektroniska nätet och
genom att se till att den mottagande datorn kan tolka det inkommande meddelandet, kan
datorkommunikation ske trots att det finns stora olikheter mellan olika användares interna
datasystem för lager, order, fakturering och tillverkning.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att EDI inte bara är en systemteknik, utan även en
organisationsfråga där det gäller att granska hela företagsstrukturen för att få förståelse för hur en
affärsrelation är uppbyggd.

FÖRDELAR MED EDI

Fördelarna med EDI kan delas in i två grupper, där den första gruppen är direkt beroende av att
EDI har införts. Den andra gruppen är mer strategiska fördelar där det uppnådda resultatet inte
bara beror på EDI isolerat, utan på att EDI-införandet har kombinerats med andra åtgärder, till
exempel införande av godsmärkning eller förändringar i företagets rutiner.

De strategiska fördelarna är svåra att sätta fingret på, eftersom de till stor del varierar mellan
olika företag. Denna variation beror på att de strategiska fördelar som uppnås med EDI starkt
påverkas av hur den nuvarande organisationen är uppbyggd och vilka förändringsmöjligheter som
finns inom denna.

Det är något lättare att tala om de mer konkreta fördelar som ett EDI-införande innebär. De mest
påtagliga fördelar, för olika avdelningar i företaget, som kan förknippas med EDI-användning är:
* Ekonomi/Administration

Många administrativa kostnader kommer att minska, t ex kostnader för papper, porto och 
telefon.



Genom att det manuella arbetet reduceras, minskas också felfrekvensen, varvid en 
kvalitetshöjning uppnås.

Faktureringen förenklas och genomloppstiden för fakturor förkortas.

Betalorder går snabbare och innehåller färre felaktigheter som fördröjer betalningen.

* Inköp

Det blir enklare att hitta information om olika leverantörers produkter. Därmed minskar 
kostnaderna för att välja ut en lämplig leverantör.

Inköpscykeln minskar. Hela skriftväxlingen med offertförfrågan, offert, order, 
orderbekräftelse, leveransbesked, restnoteringar, fakturering, fakturakontroll och 
automatiserade betalningsrutiner minimeras.

Beställningar kan skickas oftare, exempelvis så fort en orderrad blivit klar, i och med att 
informationen uppdateras kontinuerligt.

Begreppet “Just-In-Time” kan realiseras, d v s inköpet görs vid senast möjliga tidpunkt för att 
minska lagerhållning.

* Produktion

Integrering av tillverkningsprocessen med försäljningen ger kunden större flexibilitet och 
minskar lagerhållning för både företaget och dess kund.

Integrering av tillverkningsprocessen med materialförsörjningen minskar behovet av 
mellanlager.

Utväxling av tekniska data för inköpta produkter i form av CAD-bilder, ritningar, 
specifikationer och toleransgränser undanröjer källor till missförstånd och dyrbara 
felaktigheter.

* Marknadsföring/försäljning

Företaget kan tillhandahålla högaktuell produktinformation i form av EDI-meddelanden för 
nya och befintliga kunder.

Kundservicen ökar i och med att man genom EDI, i större utsträckning, kan göra 
tillverkningen styrd av kundens krav på produkten.

Att företaget använder sig av EDI kan i sig även innebära en konkurrens-fördel.

* Distribution



Om leveranssystemet integreras med distributörens system via EDI kan snabbare 
leveransbesked ges. Detta förbättrar planeringen och förkortar tiden från leverans till 
fakturering.

* Personalen

Flera personalkategorier inom företaget kan lösgöras från rutinbetonade arbetsuppgifter, t ex 
datainmatning, ordermottagning och användas till mer kvalificerade uppgifter inom företaget.

Ett brittiskt analysföretag har gjort intervjuer med ett 100-tal europeiska företag som stod inför
att implementera EDI.

Analysföretaget sammanfattade sex möjliga positiva effekter med EDI-användning och bad
företagen rangordna dessa efter vilken betydelse olika effekter ansågs ha. Vid den första
förfrågningen blev utfallet enligt följande:
1. Minskad pappersanvändning
2. Bättre lagerstyrning
3. Kostnadsreduktion
4. Bättre konkurrensförmåga
5. Ökad kundservice
6. Effektivare informationsflöde

Här kan man se att företagen huvudsakligen ansåg att de konkreta effekterna, som är lättare att
kalkylera, var viktigare än de mer abstrakta effekterna. När analysföretaget gjorde en likadan
undersökning, med samma företag, ett år senare blev dock resultatet det omvända! Detta torde
visa på att det inte är en enkel fråga att avgöra vilka fördelar EDI medför för företaget. Allt
eftersom kommer man upptäcka nya infallsvinklar och nya möjligheter.

Vilka fördelar (och problem) olika företag erhåller vid användande av EDI, beror alltså till stor
del på det enskilda företagets förutsättningar...
_____________________________________________________________________

Litteratur:

* Fredman, P. (1995). Elektroniska affärer - att införa och använda EDI. Kista: EDI-
föreningen i Sverige. ISBN 91-630-3194-9

* Riksdataförbundet (1989). Från IDÉ till EDI - affärsinformation i det papperslösa samhället.
Göteborg: Novum Grafiska AB. ISBN 91-86656-33-3
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FRÅGEFORMULÄR FÖR UNDERSÖKNING AV MÖJLIGHETER TILL EDI-
ANSLUTNING.

Företag: ........................................................................

Vem har svarat på frågorna?

Namn: ........................................................................

Befattning: ........................................................................

Telefonnummer:........................................................................

Fax: ........................................................................

_________________________________________________________________

FRÅGOR OM NUVARANDE DATASYSTEM:

1. Vilket datorsystem används av er vid lager- och orderhantering?
a) Unix
b)PC
c) Macintosh
d)annat datorsystem(specificera)

...............................................................................................................
2. Är datorerna som används vid lager- och orderhantering ihopkopplade i ett
nätverk?

...............................................................................................................

3. Finns det utrustning för extern datorkommunikation (om “ja”, ange vilken
utrustning)?

............................................................................................... ................

...............................................................................................................
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4. Vilka datortillämpningar finns inom företaget för administration (ex. är
kundreskontran datoriserad)?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.......................................... .....................................................................
5. Vilka datortillämpningar finns inom företaget för lagerhållning och MPS-system
(ex. är lagerstyrningen datoriserad, är kundorderhanteringen datoriserad)?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................... ...........................................................

FRÅGOR OM FÖRETAGETS NÄTVERKSRELATIONER:

6. Hur ser företagets kundkrets ut (ange i procent av omsättning,
a) + b) + c) = 100%)?
a) försäljningen sker till en varierande kundkrets
b)försäljningen sker till en fast kundstam dock utan långsiktiga 
kontraktsbindningar
c) försäljningen är kontrakterad för en längre tidsperiod (ett år eller mer)

............................................................................................. ..................

...............................................................................................................

7. Hur stor del av företagets omsättning står Sandvik Coromant för?

...............................................................................................................

8. Uppskatta antal fakturor till Sandvik Coromant under 1995?

...............................................................................................................

9. Uppskatta antal fakturor totalt under 1995?
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...............................................................................................................

10.Förekommer samarbete med kunderna angående transporter, logistik, 
produktutveckling, produktionteknik m.m (beskriv art och omfattning)?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

FRÅGA OM FÖRETAGETS EDI-STATUS:

11. Vilken EDI-status har ert företag uppnått inom lager- och orderhantering:
a) har ännu ej undersökt möjligheten till EDI-införande
b)är intresserad och undersöker olika EDI-tillämpningar
c) implementering och testning av en EDI-tillämpning pågår
d)har en EDI-tillämpning i drift

...............................................................................................................

Om a) : gå till fråga 12, sida 4.
Om b) : gå till fråga 15, sida 5.
Om c, d): gå till fråga 19, sida 7.
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FRÅGOR TILL FÖRETAG SOM INTE HAR INFÖRT EDI:

12.Av vilken anledning är EDI inte infört hos er?
a) för lite kunskap inom området, har ej haft tid att undersöka
b)har gjort undersökning, men funnit att fördelarna inte väger upp na ck-
delarna med EDI (redogör för nackdelarna)
c) har ej hittat någon kund som är intressant att införa EDI-samarbete med
d)annan anledning (redogör för denna)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................
13. Efter att ha läst bilagan om vad EDI innebär, vilka fördelar med EDI skulle främst
vara av vikt för ert företag att uppnå?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

14.Tror ni att EDI skulle kunna medföra en förbättring för er verksamhet
(varför/varför inte)?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Var vänlig fortsätt på fråga 22, sida 8.
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FRÅGOR TILL FÖRETAG SOM UNDERSÖKER OLIKA EDI-TILLÄMPNINGAR:

15. Vad var det som väckte ert företags intresse för EDI (rangordna alternativen om
det finns flera)?

a) genomförda lönsamhetskalkyler
b)kundkrav
c) leverantörskrav
d)förväntad konkurrensfördel
e) administrativa krav
f) rationaliseringsmöjligheter i produktionen
g)rationaliseringsmöjligheter i lager och materialhantering
h)annat alternativ (redogör för detta)

............................... ................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

16.För vilka aktiviteter (ex. fakturering, order, ordererkännande) undersöker ni EDI-
tillämpningar?

................................................................................................... ............

...............................................................................................................

...............................................................................................................

17.Hur långt har ni kommit med era EDI-undersökningar (redogör för vilka moment
som är genomförda)?

a) förstudie genomförd
b)projektet är förankrat hos företagsledningen
c) projektgrupp för införande av EDI finns
d)personalen utbildad i EDI
e) programvara utvecklad
f) kommunikationslösning och nättjänst vald
g)pilot-testning av EDI genomförd
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...............................................................................................................

...............................................................................................................

18.Med hänsyn tagen till att ni ännu ej har all information som krävs för att fatta ett
beslut angående EDI, hur ställer ni er för närvarande till ett införande av EDI för
ert företag? Varför/varför inte?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Var vänlig fortsätt på fråga 22, sida 8.
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FRÅGOR TILL FÖRETAG SOM INFÖR/HAR INFÖRT EDI:

19. Vad var det som väckte ert företags intresse för EDI (rangordna alternativen om
det finns flera)?

a) genomförda lönsamhetskalkyler
b)kundkrav
c) leverantörskrav
d)förväntad konkurrensfördel
e) administrativa krav
f) rationaliseringsmöjligheter i produktionen
g)rationaliseringsmöjligheter i lager och materialhantering
h)annat alternativ (redogör för detta)

........................................................... ....................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

20.I vilken omfattning har EDI införts/kommer EDI att införas gentemot era kunder
(ange i procent av omsättningen samt i procent av totala antalet kunder)?

....................................................................... ........................................

...............................................................................................................

21.För vilka meddelanden används EDI/kommer EDI att användas?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................ ...............................................

Var vänlig fortsätt på fråga 22, sida 8.
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FRÅGOR OM ETT EVENTUELLT EDI-SAMARBETE MED SANDVIK
COROMANT:

22.Vilka fördelar ser ni med att ingå i ett EDI-samarbete med Sandvik Coromant
(rangordna alternativen om det finns flera)?

a) tidsbesparingar med avseende på administrativt arbete
b)minskad kapitalbindning p.g.a snabbare betalningsströmmar, mindre fördröjning

på varuflöde och sänkt lagernivå
c) närmare samarbete och bättre affärsrelation
d)ökad försäljning till Sandvik Coromant p.g.a det närmare samarbetet
e) minskade kommunikationskostnader (ex. telefax och porto)
f) minskad felprocent
g)annan fördel (redogör för denna)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

......................................................................................... ......................
23.Vilka nackdelar och/eller svårigheter tror ni uppkommer vid ett eventuellt EDI-
införande mot Sandvik Coromant?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................ ...................................................................................

24.Vilka av nedanstående faktorer har betydelse för att ert företag skall gå med i ett
EDI- samarbete med Sandvik Coromant?

a) möjlighet att använda sig av företagets nuvarande datasystem vid EDI-
införandet
b)hjälp med utbildning inom EDI från Sandvik Coromant
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c) möjlighet att ansluta fler kunder än Sandvik Coromant till EDI-systemet 
d)eget förslag (redogör för detta)

........................................... ....................................................................

25. Övriga allmänna synpunkter?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................. .................................................

Tack för er medverkan!

Om ni har några frågor angående EDI eller frågeformuläret, hör gärna av er till oss så
hjälper vi er så gott vi kan!

Susanne Fällén och Annika Holmgren
Tel. 026 - 26 65 24
Fax. 026 - 26 66 15



TABELL ÖVER LEVERANTÖRSURVAL

Samarbete Information Resurser

Intresserad av
att införa EDI

Samarbetet
fungerar bra

idag

Stor
informations-

volym

Bra struktur
på

informationen

Möjlighet till
integrering av

datasystem

Använder
EDI idag

Resurser att
införa EDI

Leverantör 1 X X X X X X X

Leverantör 2 X X X X X X

Leverantör 3 X X X X X X

Leverantör 4 X X X X X

Leverantör 5 X X X X X

Leverantör 6 X X X

Leverantör 7 X X X X X

Leverantör 8 X X X X X

Leverantör 9 X X X X

Leverantör 10 X X X X

Leverantör 11 X X X X X X

Leverantör 12 X X X X X

Leverantör 13 X X X X X

Leverantör 14 X X X

Leverantör 15 X X

Leverantör 16 X X
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Kriterium 1: Intresse för EDI-införande

* Leverantör 1: Använder EDI idag för leveransplaner och leverans-
avisering. Även fakturering på gång.

* Leverantör 2: Undersöker olika EDI-tillämpningar. Ser stora fördelar i 
order- och fakturahantering.

* Leverantör 3: Undersöker olika EDI-tillämpningar. Sannolikt EDI 1997.

* Leverantör 4: Anser sig ha för liten pappershantering.

* Leverantör 5: Följer de datalösningar som väljs av moderbolaget.

* Leverantör 6: Undersöker olika EDI-tillämpningar. Förstudie genomförd.
Positiva, men har ej fattat något beslut angående EDI ännu.

* Leverantör 7: Undersöker olika EDI-tillämpningar. Order och leverans-
status av intresse för EDI. Förstudie påbörjad. Postitiva idag.

* Leverantör 8: Använder EDI idag för leveransplaner, leveransavisering 
och fakturering.

* Leverantör 9: Inför EDI om moderbolaget vill det.

* Leverantör 10: Anser att återbetalningstiden blir för lång i förhållande till
de informationskrav som företaget har. Anser att vanlig e-

post är tillräckligt.

* Leverantör 11: Kunder har ännu ej efterfrågat EDI, varvid företaget ej har
infört detta. Företaget ser inga andra problem vid ett 
införande av EDI, än kostnaden för mjuk- och hårdvara.

* Leverantör 12: Anser EDI vara ett måste, med tanke på framtida behov och
kundkrav. Undersöker olika EDI-tillämpningar. Samtliga EDI-
meddelanden av intresse. Förstudie genomförd, EDI-projektet är förankrat 
hos företagsledningen och projektgrupp finns för införande.

* Leverantör 13: Intresserade av EDI, men 50% av deras kunder är ej positiva
till ett införande. Företaget anser sig dock ha tekniskt 
kunnande och hög en datormognad, varvid ett införande av 
EDI ej uppfattas som ett problem.
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* Leverantör 14: Har ej undersökt EDI-området, men ser fördelar i enklare 
och snabbare rutiner och högre effektivitet. Problem som ses 
intitialt är intern utbildning.

* Leverantör 15: Har ej undersökt EDI-området och tror att EDI eventuellt 
skulle innebära mer administrativt arbete.

* Leverantör 16: Har ej undersökt EDI-området och främsta anledningen till 
ett EDI-införande hos företaget, torde vara kundkrav.
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Kriterium 6: Integrerade datasystem

* Leverantör 1: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
ihopkopplade i ett nätverk. Datortillämpningar finns för 
samtliga funktioner i företaget. Företaget har dock ännu ej 
möjlighet till integrering av EDI-systemet och det interna 
datasystemet.

* Leverantör 2: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är MPS-system och ekonomisystem i stor-
datormiljö.

* Leverantör 3: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns
inom företaget är MPS-system, ekonomisystem, lönesystem, 
kund- och leverantörsreskontran, order/lagersystem och 
fakturering.

* Leverantör 4: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
för administration och lagerhållning inom företaget, finns i 
en minidator.

* Leverantör 5: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är 
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
för adminstration och lagerhållning inom företaget, kommer 
från och med 1997 finnas i Movex. Från och med 1997 
kommer stordatormiljö att användas.

* Leverantör 6: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
inte ihopkopplade i ett nätverk. Ekonomifunktioner finns i 
datortillämpning, vilket inte funktioner för lagerhållning och 
MPS-system gör.

* Leverantör 7: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är lager, kundorder, förkalkyl, efterkalkyl, 

administration och ekonomi.
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* Leverantör 8: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
inte ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som 

finns inom företaget är löneredovisning, leverantörs-
reskontran, MPS-system, inköp och kundorder.

* Leverantör 9: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är redovisning, kund- och leverantörs-
reskontran, kundorder, lager, produktion, fakturering, inköp 
och tidsåterrapportering. Ett MPS-system och kalkylsystem 
finns även.

* Leverantör 10: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är 
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är bokföring, lönehantering, orderhantering, 
kundreskontran, lagerhållning, leveransavisering, 
fakturering och banktrafik.

* Leverantör 11: Företaget använder sig av en stordator, AS/400. De dator-
tillämpningar som finns inom företaget är standardsystem 

för redovisning, leverantörs- och kundreskontran, order, 
lager och fakturering.

* Leverantör 12: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är 
ihopkopplade i ett nätverk. Samtliga funktioner inom 
administration och lager i företaget, finns som dator-
tillämpningar. Ett MPS-system finns även. 

* Leverantör 13: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är 
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är kundreskontran, lagerreservdelar och 
kundorderhantering.

* Leverantör 14: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är inte 
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är bokföring, uppdatering av kund- och 
leverantörsreskontran, orderregistrering, kundorder-

hantering, följesedelshantering och fakturering.

* Leverantör 15: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är inte 
ihopkopplade i ett nätverk. Kundreskontran är datoriserad 
och det finns ett MPS-system.
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* Leverantör 16: Datorerna som används vid lager- och orderhantering är inte 
ihopkopplade i ett nätverk. De datortillämpningar som finns 
inom företaget är bokföring, kund- och leverantörs-

reskontran, inköp, lager och fakturering. Företaget har inte 
något MPS-system, men har undersökt marknaden för detta 
under 1,5 år.
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Kriterium 8: Resurser att införa EDI

* Leverantör 1: Använder EDI redan idag.

* Leverantör 2: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till extern 
datorkommunikation via Ethernet/Frame delay. Datormiljön
är AS/400, vilket medför en relativt hög kostnad för EDI-
programvaran, men företaget har goda datatekniska 
förutsättningar.

* Leverantör 3: Väl utvecklad intern datormiljö. Sannolikt kommer det 1997
att finnas möjlighet till extern datorkommunikation 

exempelvis med EDI. Datormiljön är PC, vilket medför en 
relativt låg kostnad för EDI-programvaran.

* Leverantör 4: Väl utvecklad intern datormiljö. Leverantörsbetalning sker
via modem. Datormiljön är en minidator, vilket medför en

relativt låg kostnad för EDI-programvaran.

* Leverantör 5: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet till extern dator-
kommunikation finns via det globala koncerngemensamma 
memosystemet. Från och med 1997 är datormiljön AS/400, 
vilket medför en relativt hög kostnad för EDI-programvaran.
Leverantören bedöms dock ha möjlighet att betala denna 
kostnad, eftersom inga stora kostnader torde uppstå för 
utveckling av den interna datormiljön.

* Leverantör 6: Ej väl utvecklad datormiljö. Möjlighet till extern dator-
kommunikation finns ej. Datormiljön är PC, vilket medför 
en relativt låg kostnad för EDI-programvaran, men i övrigt 
blir det relativt kostsamt eftersom hela datormiljön måste 
utvecklas.

* Leverantör 7: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till extern
datorkommunikation via modem. Datormiljön är PC, vilket 
medför en relativt låg kostnad för EDI-programvaran.

* Leverantör 8: Använder EDI redan idag.

* Leverantör 9: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till extern
datorkommunikation via modem till PC. Datormiljön är PC, 
vilket medför en relativt låg kostnad för EDI-programvaran.
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* Leverantör 10: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till extern 
datorkommunikation via modem. Datormiljön är Unix, 
vilket medför en medelhög kostnad för EDI-programvaran.

* Leverantör 11: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till extern
datorkommunikation via Datel-F till moderbolaget. Dator-

miljön är AS/400, vilket medför en relativt hög kostnad för 
EDI-programvaran. Leverantören bedöms dock ha möjlighet 
att betala denna kostnad, eftersom inga stora kostnader torde 
uppstå för utveckling av den interna datormiljön.

* Leverantör 12: Väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till extern
datorkommunikation via modem som dock ej är 
kontinuerligt uppkopplat. Datormiljön är PC, vilket medför
en relativt låg kostnad för EDI-programvaran. Företaget 
anser EDI vara ett måste med tanke på framtida behov och 
kundkrav och torde därmed ha möjlighet att tillsätta de 
resurser som krävs för att införa EDI.

* Leverantör 13: Vissa delar av den interna datormiljön är väl utvecklad. 
Möjlighet till extern datorkommunikation finns ej. Dator-
miljön är PC, vilket medför en relativt låg kostnad för EDI-
programvaran. Företaget anser att ett införande av EDI är att 
betrakta som ett mindre problem för de, varvid de resurser 
som krävs torde kunna tillsättas vid behov.

* Leverantör 14: Relativt väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till 
extern datorkommunikation via modem. Datormiljön är PC, 
vilket medför en relativt låg kostnad för EDI-programvaran.
En hög kostnad kan dock krävas för integrering av 
systemen.

* Leverantör 15: Relativt väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet till extern
datorkommunikation finns ej. Datormiljön är Macintosh, 
vilket medför en relativt låg kostnad för EDI-programvaran.
En hög kostnad kan dock krävas för integrering av 
systemen.

* Leverantör 16: Relativt väl utvecklad intern datormiljö. Möjlighet finns till 
extern datorkommunikation via faxmodem. Datormiljön är 
PC, vilket medför en relativt låg kostnad för EDI-
programvaran. En hög kostnad kan dock krävas för 

integrering av systemen.


