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SAMMANFATTNING 

EDI, eller Electronic Data Interchange, är en teknik som används för att effektivisera 
informationsflödet mellan företag. Tekniken innebär att företagen skickar affärsmed
delanden till varandra på elektronisk väg, genom att de båda företagen utväxlar 
informationen via sina administrativa datorsystem. Informationen uttrycks med hjälp 
av en överenskommen standard där EDIFACT är den mest etablerade. EDI FACT ut
vecklas av FN. 

Det är i första hand fyra affärsmeddelanden som har utvecklats i EDIFACT-format 
för sågverksbranschen, nämligen kontrakt, avrop, specifikation och faktura. Dessa 
meddelanden utvecklas av den nordiska organisationen EDISAW och går under 
benämningen Nordisk standard (version 1.0). 

Examensarbetet skall fungera som underlag för Iggesund Timber då företaget beslutar 
sig för i vilken utsträckning man skall satsa på EDI. Huvuddelen av arbetet består 
därför av en kartläggning av företagets informationsflöde såväl internt som externt. I 
kartläggningen ingår också en enkätundersökning som har genomförts bland Igge
sund Timbers kunder, agenter och marknadsbolag. Enkätens syfte var att ge infor
mation om mognaden för EDI bland de tillfrågade företagen. Med hjälp av telefon
intervjuer kunde också erfarenheterna hos Iggesund Timbers övriga affärspartner; 
banker, speditörer m.fl., kartläggas. 

Vid kartläggningen av det externa informationsflödet gjordes en delstudie av infor-
mationsutväxlingen i samband med avrop. Föremålet för delstudien var Iggesund 
Timbers marknadsbolag Nord Europeese Houtimport (NE) i Holland. Tanken är att 
NE skall kunna skicka elektroniska avrop till Iggesund Timber, vilket skulle kunna 
bidra till att effektivisera informationsflödet mellan de båda företagen. De elektro
niska avropen skulle dessutom kunna fungera som verktyg för kundorderstyming. 
Det senare är en hypotes som Trätek för närvarande prövar i KAP, ett delprojekt inom 
ramen för logistikprojektet TRÄ50. 

Under 1993 passerade ca 46 000 affärsdokument genom Iggesund Timber. Dessa 
dokument utgjorde det externa informationsflödet under samma tid. Informations
flödets struktur följer det fysiska flödet av trävaror från sågverk till kund. Det fysiska 
flödet i sin tur varierar med de leveransvillkor varorna säljs enligt (Incoterms 1991). 
Informationsflödet påverkas också av vem som har ansvar för transporten av varorna, 
vilket transportsätt som används samt om de olika marknadsbolagen fungerar som 
grossister eller agenter. 

I arbetet har affärsdokumenten delats upp i två kategorier; den ena med utgångspunkt 
från försäljning, den andra från betalningar. I den förra kategorin ingick 1993 ca 
24 000 dokument. 66% av dessa utgjordes av de dokumenttyper som förekommer i 
Nordisk standard (1.0). 
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Marknadsbolagen var under 1993 delaktiga i ca 26% av informationsflödet i samband 
med försäljning, varav ca 16 procentenheter utgjordes av de meddelanden som finns i 
form av Nordisk standard 1.0. Jämvägsspeditörema stod för 10% av informationsflö
det i samband med försäljning. 

Affärsdokument som förekom i samband med betalningar utväxlades i 90% av fallen 
mellan Iggesund Timber och Handelsbanken, alternativt Bankgirocentralen. 

Enkätundersökningen gav en svarsfrekvens på 62%. Av de 48 företag som besvarade 
enkäten kände 24 till EDI. Fem företag använder EDI idag och nio har för avsikt att 
införa tekniken inom fem år. EDIFACT-standarden är aktuell för tre respektive sju av 
företagen i de två grupperna. 

Datormognaden varierar bland företagen som besvarade enkäten. De fem företag som 
använder EDI idag har datorstöd för kontrakt, avrop, ekonomi och lager. Alla fem 
uppdaterar de sina system dagligen och ett par av dem har också integrerat sina olika 
datorsystem med varandra. Bland företagen i undersökningen har 64% samma dator
mognad som de EDI-användande företagen. De företag som saknar datorstöd köpte 
1993 9% av Iggesund Timbers årsvolym sågade trävaror. 

De företag som använder respektive kommer att använda EDI inom ett år, tillsam
mans med ett av marknadsbolagen som säger sig införa EDI när Iggesund Timber så 
kräver, svarade för 37% av årsvolymen sågade trävaror och 27% av informationsflö
det i samband med försäljning. Av informationsflödet utgjordes 17 procentenheter av 
meddelanden som ingår i Nordisk standard (1.0). 

Stora företag med 200 anställda eller fler, är mer väl representerade bland de EDI-
användande företagen än bland dem som inte använder EDI. 

Telefonintervjuerna visar att större speditionsföretag och banker har erfarenheter av 
EDI. Ingen av de mindre bilspeditörema eller skeppningsagentema har planer på 
EDI-aktiviteter. 

Elektroniska avrop skulle kunna utväxlas mellan NE och Iggesund Timber under 
förutsättning att de båda företagens respektive system modifieras. Vad beträffar pro
duktionsstyrning med hjälp av elektroniska avrop, återstår en del arbete innan 
Iggesund Timbers olika fysiska fiöden är så effektiva och förutsägbara att kund-
orderstyming blir möjlig i dess yttersta bemärkelse - det skede då produktionsplane
ringen blir överflödig. 

Slutsatser: 

• Redan genom att se över informationsflödet hos Iggesund Timber, men utan att för 
den skull införa EDI, skulle man kunna effektivisera företagets informationshante
ring. 



EDI skulle ytterligare kunna bidra till att effektivisera informationsflödet hos Igge-
sund Timber. De administrativa ledtiderna skulle kunna förkortas, informationsflö
det bli mer korrekt och det fysiska flödet snabbare. 

Företaget har goda förutsättningar för att implementera EDI; datorstöd, integre
rade datorsystem samt ett relativt sammanhängande internt informationssystem. 
Trots det finns det enstaka luckor i det interna informationsflödet som skulle kunna 
göra att företaget inte till fullo kan tillgodogöra sig vinsterna med EDI. Detta gäl
ler framför allt faktureringsmomentet. 

Iggesund Timber har potentiella EDI-partner bland sina affärspartner i kundledet, 
betalnings ledet och transportledet. 

De elektroniska avropen skulle kunna användas för att kundorderstyra produktio
nen i högre grad än idag. Detta beror på att nyckeln till kundorderstyrning är till
gången till korrekt information vid rätt tidpunkt. Ett elektroniskt avrop innebär 
möjligheter till ett korrekt och effektivt informationsflöde, och själva införandet av 
tekniken en möjlighet att lära kunderna ett nytt sätt att planera sina avrop, någon
ting som borde vara lönsamt för båda parter på längre sikt. 

De elektroniska avropen kan emellertid inte ensamma tillgodose sågverkets infor
mationsbehov, eftersom leveranstiderna då skulle bli oacceptabelt långa. Detta till 
följd av att råvarutillgången och produktionskapaciteten lätt blir så kallade flask
halsar. 



1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete handlar om hur man kan effektivisera informationsflödet hos ett 
företag genom att ersätta manuell hantering av affärsdokument med elektronisk 
sådan. Tekniken som används för detta kallas Electronic Data Interchange (EDI). EDI 
innebär att datorer kommunicerar med varandra med hjälp av en överenskommen 
meddelandestandard, förslagsvis EDIFACT. 

Under de senaste decennierna har infomiationsteknologi blivit ett begrepp och det 
händer att man hör människor tala om att vi lever i informationsåldern. Examensarbe
tet tar upp ett område som har stark anknytning till dessa diskussioner och därför 
beskriver jag i detta kapitel något av bakgrunden till varför tillgång till information 
har blivit ett så centralt begrepp. 

7.7.7 Gränslösa passager 
I samband med ökad internationalisering och att den europeiska unionen växer, ökar 
behovet av snabb tillgång till korrekt information. Med liberalisering av handeln i 
Europa kan man förvänta sig att varor sprids över större geografiska områden än tidi
gare, vilket gör att kraven på informationskanalerna blir högre. Avreglering av gräns
kontrollerna inom EU innebär att myndigheter kan komma att kräva att få överskådlig 
och lättillgänglig information direkt ifrån de exporterande företagen, och inte som 
idag ifrån olika länders tullmyndigheter. Gifkins (1988) formulerar det hela som att 
myndigheters och företags tillgång till information i framtiden kan komma att betrak
tas som en rättighet istället för som idag ett privilegium. 

Samtidigt kan företagens möjlighet att tillhandahålla och tillgodogöra sig information 
bli ett konkurrensmedel. Ett konkret exempel är den offentliga upphandlingen inom 
EU, där myndigheter blir skyldiga att vända sig till hela den europeiska marknaden då 
upphandling skall ske. Inom EU arbetar man för närvarande med att utveckla mtiner 
för upphandling med hjälp av EDI (Commission des Communautés Européennes 
1993). 

7.7.2 Från lagerstyrning till kundorderstyming 
En annan utveckling som på samma sätt betonar informationsteknologins viktiga 
funktion är företagens marknadsorientering. Under 1900-talets första decen nier kon
centrerades stora resurser på att tekniskt utveckla tillverkningsprocesserna för att t i l l 
godose den stora efterfrågan på industriprodukter. Mekaniseringen som följde ska
pade med tiden ett produktionsöverskott som i sin tur förde med sig att företagen allt
mer började intressera sig för kundens behov och marknadens förutsättningar. Att 



skaffa sig möjlighet att kommunicera effektivt blev viktigare om man ville hålla sig 
underrättad om kundens behov (Storhagen 1988). 

I marknadsorienteringens kölvatten fanns också övergången från lagerstyrd till kund
orderstyrd produktion (Storhagen 1988). Med kundorderstyrd produktion strävar man 
efter att börja producera först då kunden lagt in sin order istället för att hålla stora 
färdigvarulager och invänta efterfrågan. För att klara av att tillgodose kundens 
önskemål om leveranstidpunkt måste ofta ledtiderna förkortas, produktionen vara 
flexibel och leveranserna säkra. Detta i sin tur ställer krav på kontinuerlig information 
till de människor och datorer som styr produktionsprocesser och leveranser. 

Medvetenheten om att lager innebär kostnader har också lett till att vissa företag strä
var efter att överlåta lagerhållning på distributionsföretag. Dessa företag kan med god 
informationsteknologi och god överblick optimera lagerhållning, transporter och dis
tribution på ett mer effektivt sätt än det enskilda företaget (Dahlbäcker 1991). 

1.1.3 "Just in time" 

Att levererera då kunden så önskar är centrala mål i Just-in-time-filosofm (JIT-filoso-
fm), den japanska styr- och ledningsfilosofin som vunnit insteg i västerländsk före
tagskultur under de senaste två decennierna. Inom JIT-filosofin är bl.a. produktivitets-
och kvalitetstänkande viktiga ingredienser. För att utveckla ett företag i enlighet med 
denna filosofi krävs därför att man betraktar helheten med målet att eliminera spill av 
tid, energi och utrymme, samtidigt som produktens kvalitet förbättras (Lukka 1993). 

JIT-filosofin och kundorderstyrning leder till att leveranserna blir fier och därmed 
mindre, samtidigt som störningar i produktfiödet elimineras (Tel dok 1991). För att 
klara av att samordna produktion och leveranser fokuseras intresset på material-, pro
dukt- och informationsflöden (Storhagen 1988). 

1.1.4 Handelsprocedurer 

Till bilden jag försökt skissera ovan bör tillfogas att kostnaderna för handelsprocedu
rer på senare år börjat uppmärksammas allt mer. Många har insett att det finns möj
ligheter att reducera kostnader om informationsflödet kan göras mer effektivt. Han-
delsprocedurrådet, SWEPRO, konstaterade 1985 att procedurkostnadema vid export 
av varor från Sverige uppgår till ca 4% av varuvärdet. Motsvarande andel fastställdes 
för procedurkostnadema i samband med import. SWEPRO hävdar att man skulle 
kunna reducera procedurkostnadema med 20% om dagens dokumenthantering ersat
tes av datorkommunikation. 

Elektronisk överföring av affärsdokument mellan affärspartner (EDI), är ett verktyg 
som skulle kunna bidra till att skapa det effektiva infonnationsflödet. 



1.2 Syfte 

Ett av de två syftena med det här examensarbetet har varit att ta fram ett beslutsunder
lag för Iggesund Timber med avseende på framtida EDI-användning. Följande frågor 
skulle därmed besvaras: 
• Hur ser det externa informationsflödet ut? 

• Har företaget några potentiella EDI-partner ? 

Det andra syftet har varit att ta ställning till om det i en hypotetisk EDI-relation finns 
möjlighet att sända avrop i form av EDIFACT-meddelanden. Iggesund Timbers 
marknadsbolag Nord Europeese Houtimport i Holland skulle i det tänkta fallet vara 
Iggesund Timbers EDI-partner, och frågorna som skulle besvaras var: 
• Finns det möjlighet att sända EDIFACT haserade avrop från marknadsbolaget 

till Iggesund Timber, d.v.s. kan NE:s informationssystem tillgodose de krav på 
informationstillgång som EDIFACT-meddelandet och Iggesund Timbers system 
ställer. 

• Vad skulle Iggesund Timber vinna på att EDl-basera avropen? 

Om avropen skickades via EDI skulle de kunna användas som verktyg för att kund-
orderstyra produktionen. För att effekterna av detta skall kunna tas tillvara krävs att 
informationsflödet genom företaget är sammanhängande och följer det fysiska flödet. 
Därför ställdes också följande frågor: 
• Hur ser det fysiska flödet från råvara till färdigvara ut? 

• Hur ser det interna informationsflödet ut? 
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2. METOD 

Detta arbete har utförts i form av dels en litteraturstudie, dels en fallstudie. Det stude
rade fallet är Iggesunds Sågverk - en av de industrier som ingår i MoDo:s affärsgrupp 
Iggesund Timber AB. 

2.1 Litteraturstudien 
Arbetets huvuddel inleds med en bakgrundsbeskrivning och ett teoretiskt kapitel. De 
är båda resultatet av en litteraturstudie på ämnet EDI i allmänhet och EDI i sågverk i 
synnerhet. I denna del förklaras aktuella begrepp som kan dyka upp i sammanhang 
där EDI diskuteras och där beskrivs också några av de organisationer som har infly
tande över EDI-utvecklingen internationellt och i Sverige. 

Materialet till litteraturstudien härstammar från dels primära, dels sekundära källor. 
De primära källorna är i regel personer som har erfarenhet av EDI, antingen genom 
att de arbetar i ett företag som använder EDI, eller genom att de arbetar i en organisa
tion som hanterar EDI-frågor på ett eller annat sätt. De sekundära källorna är svenska 
och utländska böcker samt artiklar ur tidningar och tidskrifter. 

2.2 Fallstudien 

Materialet för fallstudien bygger på egna observationer, intervjuer och en enkätunder
sökning. 

2.2.7 Egna observationer och intervjuer 
Under sommaren och hösten 1993 samlades det material in som ligger till grund för 
kartläggningen av företagets fysiska flöde och dess informationsflöden (externt och 
internt). 

Genom att under ca en veckas tid besöka alla sågverkets avdelningar, skapade jag 
mig en uppfattning om hur det fysiska flödet ser ut. Efter att ha diskuterat mina iakt
tagelser med olika människor i organisationen kunde jag komplettera beskrivningen 
av det fysiska flödet. 

Vad beträffar det interna informationsflödet bygger jag beskrivningen på resultatet av 
de informella intervjuer jag genomfört med företagets produktionsplanerare Johan 
Hedin, systemansvarige Vidar Lindberg och ett antal andra personer på marknads-
och utlastningsavdelningarna. 

Det externa informationsflödet från sågverk till kund visade sig följa vissa mönster. 
Utgångspunkten blev de leveransklausuler som används för att reglera ansvaret för 
kostnader, försäkring och frakt i samband med leverans av trävaror (Incoterms 1991). 
Beroende på vilken leveransklausul som avtalats och också beroende på till vilken 
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marknad varorna sålts, kommer det fysiska flödet från sågverket till kunden att få ett 
bestämt utseende. Informationsflödet visade sig vara parallellt med det fysiska flödet 
och kunde därför kartläggas med leveransklausulema som utgångspunkt. 

För att fastställa vilka delar av informationsflödet som kan vara intressanta att effek
tivisera med hjälp av EDI kvantiflerades antalet affärsdokument. Med hjälp av leve
ransstatistiken var det möjligt att fastställa hur många leveranser som gjorts till varje 
marknad enligt respektive leveransvillkor under tiden 930101-930630. Ur samma 
statistik gavs också antalet lastordrar som i sin tur gav information om flödet av ett 
antal andra dokument. Försäljningsstatistiken talade om hur många kontrakt som löpt 
under samma tid. Med hjälp av några antaganden kunde sedan antalet sända respek
tive mottagna dokument beräknas. Följande antaganden har gjorts: 
Ett avrop ger upphov till en eller flera lastordrar (antalet avrop har uppskattats). 

En lastorder ger upphov til l : 
• en specifikation 
• en faktura 
• en kommissionsnota (i de fall försäljningsprovision utbetalas) 

En skeppning ger upphov till: 
• ett enhetsdokument/kund 
• en konossement/kund 
• ett sundhetscertifikat/kund (gäller Spanien) 
• ett barkningsintyg/kund (gäller England) 
En biltransport ger upphov til l : 
• en kvittens 

Därutöver antogs att: 
• en faktura ger upphov till en inbetalning, 
• en inbetalning bekräftas med en remissa från bank, post eller girocentral 
• vagnsbeställningar görs en gång/vecka hos SJ 
• valutaanmälan görs vid inbetalningar till företagets bankkonto om beloppet över

stiger 75 000 kr. 

I bilaga 4 finns det underlag som ligger till grund för sammanställningen av doku
mentfrekvensen i kapitel 6. 

2.2.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen hade som syfte att ge information om huruvida det finns EDI-
användande, EDI-intresserade och "EDl-mogna" företag bland Iggesund Timbers 
kunder, agenter och marknadsbolag. 

Enkäten skickades till samtliga marknadsbolag och agenter. Dessutom sändes enkäten 
till majoriteten av kunderna på de tyska, engelska och skandinaviska marknaderna 
samt till en större kund på den grekiska marknaden. 
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I det första utskicket som gjordes i oktober, skickades enkäter till marknadsbolag och 
agenter. Sedan dessa givit sitt medgivande skickades enkäter ut också till kunderna på 
de ovan nämnda marknaderna. Bifogad enkäten följde kortfattad information om EDI 
samt ett följebrev som undertecknats av Iggesund Timbers VD, Per Erik Frick. 
Utskicken gjordes på svenska för den skandinaviska marknaden, på engelska för de 
engelska, franska, holländska och grekiska marknaderna och på tyska för de tyska, 
österrikiska och schweiziska marknaderna. De tyska agenterna fick emellertid ta del 
av enkäten på svenska, eftersom de, enligt uppgift från Iggesund Timbers marknads
avdelning, behärskar svenska. Enkätunderlaget finns i bilaga 5. 

Beträffande agenter och marknadsbolag sändes enkäten till den person som står för 
kontakterna med Iggesund Timber. Enkäter som skickades till skandinaviska företag 
var i majoriteten av fallen ställda till en person som marknadsavdelningen har en per
sonlig relation till . På de engelska och tyska marknaderna ställdes breven till den 
administrativt ansvarige. 

Några veckor efter det första utskicket skickades en påminnelse till dem som ännu 
inte hade svarat. Med påminnelsen följde också en enkät. 

2.2.3 Telefonintervjuer 
De affärspartner som inte tillhör kundkategorin är speditörer, skeppningsagenter, 
banker, myndigheter m.fl. För att kartlägga dessa företags EDI-för utsättningar gjor
des informella telefonintervjuer. Under intervjuerna fick representanter för företagen, 
företrädesvis från dataavdelningar och marknadsavdelningar, besvara frågor om på
gående och kommande EDI-akti viteter samt erfarenheter av EDL 

2.2.4 Avropsstudien 
I kapitel nio förs ett resonemang om att sända avrop via ett EDI FACT-meddelande 
från Iggesund Timbers marknadsbolag Nord Europeese Houtimport (NE) till sågver
kets försäljningsavdelning. I kapitlet görs en jämförelse mellan de olika medier, hos 
och mellan de båda parterna, som bidrar till att förflytta avropsinformationen från NE 
till Iggesund Timber. 

Ett av medierna är EDIFACT-meddelandet. Den version som har varit utgångspunkt i 
studien är den som EDI-gruppen utvecklade under 1993 (Nordisk standard l.O). 
Denna version bygger i sin tur på finska meddelanden. Under våren 1994 har såg
verksindustrins nordiska samarbetsorgan för EDI-frågor, EDISAW, beslutat att med
delandena ska revideras och ges ut i ytterligare en ny version (Nordisk standard 2.0). 
Detta innebär att det EDI FACT-meddelande som används som underlag i studien 
delvis skiljer sig från den kommande versionen. 
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23 Avgränsningar 
1 det teoretiska kapitlet behandlas genom en litteraturstudie EDI sett ur flera olika 
aspekter. De juridiska aspektema har dock lämnats åt sidan och de tekniska förhål
landena kring EDI berörs endast flyktigt. Kartläggningen av det externa informations
flödet har avgränsats så att företagets huvudmarknader stått i fokus. UniTimber, som 
är ett av företagets marknadsbolag, är också med i kartläggningen trots att de säljer 
varor till komplementmarknader (Nordafrika och Asien). Orsaken är att Iggesund 
Timber redan har en EDI-förbindel se med UniTimber där specifikationer överförs 
elektroniskt till marknadsbolagets datorsystem. 

Då målet är att kartlägga affärsdokument som skickas respektive tas emot i samband 
med försäljning av sågade trävaror, kommer endast en liten del av alla de affärsdo
kument som skickas mellan företaget och bank, post samt giroinstitut med i kartlägg
ningen. Eftersom bankerna och giroinstituten arbetar aktivt med EDI/EDIFACT-frå-
gor och därför kan vara potentiella EDI-partner för Iggesund Timber, har det totala 
flödet av affärsdokument i samband med betalningar uppskattats, trots att huvudsyftet 
var att undersöka informationsflödet i samband med försäljning av trävaror. 

I arbetet finns en summarisk beskrivning av informationsflödet mellan sågverket och 
de externa partema MoDo Skog och Skogsbrukets datacentral (SDC). I dessa fall har 
ingen kvantifiering gjorts. 

2.4 Metoddiskussion 

2.4.1 Litteraturstudien 
Det är svårt att hitta litteratur som ställer sig kritisk till EDI. Detta beror förmodligen 
på att böcker som ges ut ofta är partsinlagor från personer eller organisationer med 
mer eller mindre kommersiella intressen av EDI. De företag som intervjuas i mass
media är dessutom i regel de framgångsrika. Eftersom litteraturstudien bygger på t i l l 
gängligt material påverkas den sannolikt av detta faktum. 

2.4.2 Enkätundersökningen 
De företag som kontaktades i samband med enkätundersökningen selekterades på 
olika grunder. De utvalda företagen är sådana som Iggesund Timber har ett eventuellt 
intresse av att samarbeta med på längre sikt och som bedömdes kunna acceptera att 
besvara frågor som har med interna angelägenheter att göra. 

Att vissa företag inte besvarade enkäten kan bero på att den ställdes till fel person 
inom företaget och därför kom bort. Ett annat skäl kan vara att företaget i fråga inte 
anser att det bör lämna ut uppgifter som delvis rör interna angelägenheter. 

Alla personer som besvarade enkäten har tolkat de frågor som ställts. Det finns därför 
alltid en risk att frågorna har tolkats på annat sätt än vad som var avsikten. Risken var 
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förmodligen extra stor i de fall enkäten var översatt till andra språk än svenska, och i 
synnerhet fackuttryck kan vara svåra att översätta exakt. Nedan följer ett konkret 
exempel. 

I enkäten fanns det möjlighet att besvara frågan om huruvida företagets datorsystem 
är integrerade med varandra. Företagens svar på denna fråga bidrog till analysen av 
hur pass hög de olika företagens datorberedskap är. Problemet är att uttrycket "inte
grerade system" kan innebära olika saker för olika människor. Den definition som 
outtalad låg bakom frågan var följande: 

Integrerade datorsystem kan kommunicera med varandra utan att manuella 
gränssnitt krävs, d.v.s. olika system kan dela information med varandra utan 
att filer förs över manuellt eller automatiskt. 

Man skulle alternativt kunna tolka begreppet integrerade datorsystem så, att integra
tionen består i att systemen kan kommunicera med varandra med hjälp av filöverfö
ringar. 

Beroende på att det kan finnas flera tolkningar av begreppet "integrerade datorsys
tem", kan företag med likvärdig grad av systemintegration ha hamnat i olika under
grupper (se kap. 7.3.2). Några företag har undvikit att besvara frågan, vilket skulle 
kunna tyda på att de inte förstått dess innebörd. 
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3. T E O R E T I S K REFERENSRAM 

Detta kapitel handlar om EDI sett från flera olika perspektiv. Det sista delkapitlet 
(3.8) tar också upp tanken bakom kundorderstyming och fungerar som bakgrund till 
kapitel 9; EDI FACT-baserade av rop. 

3.1 Vad är EDI? 

EDI, eller Electronic Data Interchange, är ett av många begrepp som cirkulerar utan 
att ha en vedertagen svensk motsvarighet. Översättningar och tolkningar, såsom 
"affärskommunikation genom elektronisk datautväxling", "dator-till-datorkommuni
kation" och "papperslös handel" förekommer. Jag har i uppsatsen valt att använda 
förkortningen EDI . 

En av de mer stringenta definitionerna säger att EDI innebär 

elektronisk utväxling av strukturerade, standardiserade meddelanden mellan två 
applikationer i datorer utan tnanuell inblandning, där applikationerna direkt kan 
tolka och bearbeta meddelandedata (EDl-gruppen 1993). 

EDI får alltså inte förväxlas med elektronisk post eller kommunikation via telefax. 
EDI innebär nämligen utväxling av standardiserade meddelanden, vilket förekommer 
sparsamt då man använder elektronisk post och telefaxkommunikation. Dessutom 
innebär elektronisk post och meddelanden per telefax i första hand kommunikation 
mellan människor, medan E D I handlar om datorer som kommunicerar utan manuell 
inblandning. 

Figur 3.1 Traditionell dokumenthantering respektive överföring av ajfärsmeddelanden med 
hjälp av EDI. Källa: HDI-gruppen 1993 

Traditionellt, d.v.s. utan EDK kommunicerar ett företag ofta brevledes eller via tele
fax med sina affärspartner. Ofta hämtar man uppgifter ur det egna systemet och gör 
utskrifter, för att sedan posta eller skicka dessa per telefax till exempelvis en kund. 
Kunden i sin tur skulle utan EDI bli tvungen att manuellt registrera dokumentets 
innehåll i sitt system. I vissa fall, t.ex. i samband med att order och orderbekräftelse 
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utväxlas, händer det att mottagaren av ordern med hjälp av sitt system skapar ett 
svars meddelande, orderbekräftelsen, som är i princip identiskt med det meddelande 
han just erhöll. Detta innebär dubbelarbete och kan undvikas om kunden skickar sin 
order via EDI rakt in i leverantörens system. Efter det att leverantören har tagit ställ
ning till om ordern kan accepteras, kan en orderbekräftelse skapas av företagets 
ordersystem. Med EDI sänder respektive tar de båda ADB-systemen emot affärsmed
delanden och hanterar dem på lämpligt sätt. 

3.2 Hur fungerar EDI? 

För att utnyttja EDI krävs att företagets system anpassas så att affärsinformationen 
kan sändas i EDIFACT-format till en affärspartner. Detta görs med hjälp av en så kal
lad konverterare, som översätter informationen i företagets system till standardforma
tet EDIFACr. När ett meddelande tas emot måste konverteraren översätta EDIFACT-
meddelandet så att företagets system kan tolka informationen. 

Om man inte själv investerar i en konverterare kan man köpa tjänsten av ett så kallat 
VAN-företag. Kommunikationen mellan sändarens och mottagarens EDI-system sker 
via offentliga eller privata nätverk. 

33 EDIFACT-standarden 
För att undvika ett antal tvåpartslösningar och för att skapa möjligheter för nätverk av 
EDI-användare och därmed stordriftsfördelar, pågår arbete med att standardisera 
affärsmeddelanden för EDI-bruk. Idag förekommer flera olika meddelandestandarder, 
men E D I F A C T (^Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport) är den standard som har accepterats av E U och som förordas av FN. För
utom att vara benämningen på en meddelande standard, är E D I F A C T också namnet på 
den organisation inom FN som står bakom själva standardiseringsarbetet. (Mer om 
E D I F A C T i avsnitt 3.7.2.) 

EDIFACT-standarden har i princip tre huvuddelar; syntaxregler, kataloger och kod
listor. 

Syntaxreglerna fungerar som språkets grammatik och talar om hur standardens bygg
stenar, segment med dataelement, får användas för att bygga upp meddelanden. 

Katalogerna innehåller information om vilka segment och dataelement som får 
användas för att bygga upp de olika meddelandetypema. 

Kodlistorna ger information om hur man i EDI FACT-meddelandet skall uttrycka de 
olika faktauppgifter som dataelementen kan bära. 

Syntaxregler, kataloger och kodlistor publiceras i UN Trade Data Interchange Direc
tory (UNTDID), som är E C E : s officiella publikation. E C E är en förkortning för FN:s 



17 

europeiska ekonomiska råd som är den organisation som står bakom utvecklingen av 
EDIFACT-standarden. 

En meddelandetyp som är under utveckling inom ramen för EDIFACT-projektet, får i 
UNTDID status noll (för information), status ett (för provning) eller status två då den 
har godkänts. 

Meddelanden med status två används som rammedelanden för andra branschspecifika 
meddelanden. Sågverksindustrierna kan tillsammans välja t.ex. de delar av 
UNTDIDrs meddelandetyp "order" som behövs för att skapa meddelanden som kan 
fungera som order, orderbekräftelse, kontrakt och avrop i samband med trävaruaffä-
rer. 

3.3.1 EDIFACT-standardens byggstenar 
Man kan säga att EDIFACTT-standarden fungerar som ett språk, där syntaxreglema är 
grammatiken, segmenten satser och dataelementen orden. Då man bygger upp ett 
EDIFACT-meddelande väljer man i regel bland de färdiga segmenten i UNTDID:s 
kataloger och skapar nya kombinationer med hjälp av syntaxreglema. Segmenten 
innehåller de egentliga informationsbärarna dataelementen, och för att segmenten 
skall bli så allmängiltiga som möjligt kombineras dataelementen i dem på ett logiskt 
sätt. 

I det EDIFACT-meddelande som fungerar som avrop för de nordiska kundemas såg
verk, fmns ett antal segment. 1 ett av segmenten, LIN-segmentet (Line item), före
kommer ett antal dataelement. De olika dataelementen bär information om den pro
dukt som avropats med avseende t.ex. på kvalitet, fuktkvot, dimension och längd. 
LlN-segmentet kan användas även i andra EDIFACT-meddelanden, t.ex. i kontraktet, 
där man också behöver kunna uttrycka den kontrakterade produktens egenskaper. Att 
segmentet har ett namn gör att det lätt kan återfinnas i UNTDID:s kataloger. Det blir 
dämied lätt att återanvända segmentet i eventuella nya EDIFACT-medddelanden. 

3.3.2 Obtigatoriska segment 
EDIFACT-standarden är som sagts tidigare uppbyggd av ett antal segment. Vissa av 
segmenten är obligatoriska och måste användas varje gång EDIFACT-meddelandet 
utnyttjas. Andra segment kan utnyttjas i mån av behov. 

3.4 Fördelar med EDI 
Litteraturen ger många exempel på förträffligheten hos EDI . På ämnet EDI och såg
verk förekommer litteraturen dock sparsamt. 

I allmänhet talar man om EDI som ett verktyg att vinna tid och kvalitet med. Modem 
informationsteknologi skapar fömtsättningar för ett effektivt informationsflöde, som i 
sin tur kan användas för att göra transporter och materialflöden smidigare och snab-
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bare. Med rätt information vid rätt tidpunkt blir kundorderstyming möjlig, samtidigt 
som produktemas genomloppstider kan minskas (Lennartsson 1992). 

Det är vanligt att företag som just börjat planera för EDI-användning främst fokuserar 
de effektivitetshöjande effekter som EDI har, medan mer EDI-mogna företag ofta 
kommer till insikt om att EDI är ett strategiskt hjälpmedel (Gifkins 1988). 

Bland de fördelar som diskuteras i litteraturen finns några beskrivna nedan. 

3.4.1 Administrativa fördelar 
Mer effektivt informationsutbyte. Genom att utnyttja telenätet för att förmedla affärs
meddelanden undviker man den osäkerhet och försening som brevledes kommunika
tion kan innebära. Överföringen tar någon minut; att jämföra med en brevförsändelse 
som kan ta flera dagar i anspråk för att nå mottagaren (Statskontoret 1991). 

Lägre felfrekvens. När man använder EDI minskar antalet registreringstillfällen efter
som information skickas direkt från ett system till ett annat. Därmed gives färre till
fällen att göra felaktiga tangentnedtryckningar till följd av slarv eller feltolkning. Då 
felfrekvensen minskar blir möjlighetema större att låta datorsystemet behandla affärs-
dokument automatiskt (Goebel 1992). Med automatisk behandling menas i det här 
sammanhanget, att det t.ex. i samband med att en kundorder överförs från kundens 
system till leverantörens, automatiskt genereras en produktionsplan i produktions
planeringssystemet. Förutsättningen för att detta skall lyckas är att ett företags olika 
datorsystem är integrerade med varandra, d.v.s att gränssnitten mellan systemen inte 
är manuella (Swahn och Söderberg 1992). 

Minskad personalåtgång för registreringsarhete. Det finns undersökningar som visar 
att upp till 70% av den information som registreras i datorer har registrerats vid ett 
tidigare tillfälle (Schrewelius 1992) (Karlsen 1992). Med E D I kan man "återanvända" 
information, vilket innebär att registreringsmomenten blir färre. Personal som tidigare 
belastats med många rutinadministrativa uppgifter kan då ägna sig åt andra saker 
istället (Schrewelius 1991). 

Bättre kundservice. Eftersom E D I skapar möjligheter till snabb kommunikation kan 
nivån på kundservicen förbättras (Schrewelius 1992). Varken kund eller leverantör 
behöver vänta på upptagna telefoner och telefaxmaskiner. Kunden kan också få snab
bare och mer korrekt information, vilket underlättar för kundens egen planering. 

3.4.2 Logistiska fördelar 
Logistik är enligt Dalin (1871) "den vetenskap hvilken lärer att beräkna tid och rum, 
som äro nödvändiga för utförandet af en taktisk rörelse". Ett begrepp som enligt 
många är i princip synonymt med logistik är materialadministration (MA). MA inne
bär: 

samordning mellan en rad olika såväl tnänskliga som administrativa och fysiska 
resurser. 
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MA fokuserar alltså materialflödet i första hand, men tar alltid hänsyn till ett parallellt 
och lika viktigt informationsflöde. Med tiden har dock synen på materialadministra
tion förändrats. Från att ha betraktats som ett hjälpmedel för att styra ett företags 
material- och produktflöden på ett bättre sätt, ser förespråkarna numera MA som ett 
redskap av stor strategisk betydelse. Storhagen (1988) menar att det är idéerna om 
marknadsorientering och kundorderstyming istället för produktionsorientering, som 
ligger bakom det förändrade synsättet. EDI kan vara ett hjälpmedel för att förbättra 
ett företags logistik. 

Säkrare produktionsplanering. Med korrekt och snabb information blir produktions
planerarens beslutsunderiag mer tillförlitligt, varför planeringen underlättas (Sokol 
1988). 

Minskade ledtider i verksamheten. Då den administrativa hanteringen av inköp och 
försäljning automatiseras med hjälp av ED I , kan signaler som genererar produktion 
nå fram snabbare. Med korrekt information minskar behovet av säkerhetslager och 
orderstyrd produktion blir lättare att åstadkomma (Gifkins 1988). 

Ökad kapitalomsättningshastighet. Då EDI används är det möjligt att exakt bevaka 
sista betalningsdag för fakturor så att inga räntedagar går förlorade. Med snabbare 
information om vilka transaktioner som förekommer på företagets konton ökar också 
möjligheten att förbättra kapitalförvaltningen och öka ränteintäkterna. Med ett säkrare 
informationsflöde minskar behovet av säkerhetslager, vilket också bidrar till att öka 
kapitalomsättningshastigheten (Sokol 1988). 

Ökad kontroll längs distributionskedjan. Inom många branscher och inte minst inom 
detaljhandeln används streckkoder som informationsbärare på produkter. Streckkoder 
förekommer i många olika format och pappersindustrierna i Europa har genom sitt 
internationella branschorgan enats om att använda "the Unit Identifier" för streck
kodsmärkning av pappersprodukter. De nordiska sågverkens EDI-organisation 
EDISAW, har beslutat att anamma samma standard. Detta innebär att sågverkens 
EDIFACT-meddelanden kommer att kunna bära information om bl.a. denna streck
kod (Engström muntligen 1993) (Malmipohja 1992). 

Genom att kombinera streckkoden med ett EDI-meddelande där information flnns om 
en produktindivids egenskaper, får mottagaren av ett varuparti dels en fysisk bekräf
telse på att godset har kommit fram, dels möjlighet att via EDI-meddelandet koppla 
ihop en viss godsenhet med infonnation om dess egenskaper. Fördelama med att 
kombinera streckkodsmärkning med EDI kan utnyttjas längs hela distributionskedjan 
för att hålla ratt på varje kolli (Schrewelius 1992). 

3.4.3 Övriga fördelar 

Konkurrensfördelar. Gifkins (1988) hävdar att marknads ledare i England som tidigt 
förmått utnyttja fördelama med EDI har kunnat skapa sig ytteriigare försprång. Med 
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EDI finns det möjlighet att minska sina kostnader, men också att skaffa sig nya han-
delsstmkturer genom närmare samarbete med en eller flera handelspartner. 

Förebyggande av hände Is barriärer. En gemensam meddelandestandard minskar ris
ken för språkbarriärer i samband med handel. Dessutom kan geografiska avstånd 
överbryggas med hjälp av snabb och korrekt information som förstås av alla parter 
(Karisen 1992). 

Strategiska allianser. Smith & Vlosky (1993) talar om strategiska allianser. De menar 
att detta är vad som uppstår när två parter gör investeringar för att inleda ett långsik
tigt samarbete med syfte att nå gemensamma och individuella mål. Målen kan vara att 
minska transaktionskostnader, sårbarhet och osäkerhet samt att bevara långsiktig 
konkurrensförmåga och försäkra sig om tillgång till resurser. E D I är exempel på ett 
verktyg som kan användas för att skapa strategiska allianser bl.a. när det geografiska 
avståndet är långt och när det finns fysiska handelsbarriärer. 

3.5 Nackdelar med EDI 
Kritiska massan. Någonting som skulle kunna hindra företag från att implementera 
EDI, är det faktum att också många andra företag måste satsa på EDI för att de eko
nomiska fördelama skall kunna tas tillvara. Om ingen vill vara föregångare sprids inte 
tekniken tillräckligt snabbt. Gifkins (1988) talar om den kritiska massan - det minsta 
antal användare som krävs för att EDI skall slå igenom. Det hela handlar om, tror 
Gifkins, att EDI måste vara lätt att använda och lätt att sprida om tekniken skall få 
någon genomslagskraft. 

Integrerade system. Företag som inte har ett så välutvecklat intemt datoriserat infor
mationssystem kan ha svårt att utnyttja fördelama med EDI maximalt. Integrerade 
system (administrativt system och MPS) är mer eller mindre en förutsättning för EDI 
(Andersson et al. 1990) 

Investeringskostnader. För att ett företag skall kunna erhålla de fördelar som EDI kan 
erbjuda krävs att företagets datorsystem förses med de tillbehör som krävs för att 
EDI-överföringen skall bli automatisk (Lennartsson 1992). Investeringskostnadema 
varierar beroende på vilken befintlig utrustning företaget har. En svårighet kan vara 
att bedöma investeringens lönsamhet, eftersom de positiva effektema ofta är svåra att 
kvantifiera (Parikka muntligen 1994). 

3.6 Varför EDI? 
Haag et al (1992) har i en studie bland 119 europeiska företag i verkstadsbranschen 
undersökt av vilka orsaker EDI tillämpas. Bland de 119 tillfrågade företagen svarar 
17% att de använder EDI . Tillika 17% svarar att de har för avsikt att införa EDI inom 
två år. I båda gruppema angav majoriteten av företagen att skälet till att man inför 
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EDI är, att det finns handelspartner som kräver att få erhålla och skicka affärsinfor
mation via E D I . 

Andra orsaker till att vissa företag planerade att införa EDI var enligt samma under
sökning: 
• att företaget ingår i en koncern som vill kommunicera via EDI 

• att man vill dra nytta av kostnadsreduceringar 

• att man vill tillföra produkten ett mervärde som knyter kunden närmare det egna 
företaget 

• att EDI är ett led i företagets EU-anpassning. 

3.7 EDI i organiserad form 

3.7.1 FN och handelsprocedurer 
Inom FN:s organisation är frågor om förenklade handelsprocedurer koncentrerade till 
det europeiska, ekonomiska rådet E C E (Economic Commission for Europe). Värl
dens länder kan föra fram sina synpunkter till E C E genom de övriga regionala eko
nomiska råd som finns i FN-organisationen. Även mellanstatliga organ, såsom E U , 
E F T A och G A T T och andra internationella organisationer, däribland ISO, deltar i 
arbetet med att förenkla handelsprocedurema. E D I och E D I F A C T är naturliga punk
ter på dagordningen i det arbetsutskott inom E C E , Working Party No. 4 (WP.4), som 
har ansvar för handläggning av handelsprocedurfrågoma (Lennartsson 1992). 

WP.4 kom till 1960, delvis på svenskt initiativ. Det hela hade sin upprinnelse i att 
bl.a. Sveriges trävaru-, massa- och pappersexportörer 1955 lämnade en förfrågan till 
Sveriges allmänna exportförening. Exportörerna ville uppmärksamma problemet med 
det stora antalet exportdokument som förekom framför allt i samband med sjötrans
porter. Med anledning av detta tillsattes exportdokumentutredningen som finansiera
des med statliga medel. Utredningen mynnade ut i ett betänkande som byggde på en 
idé om ett s.k. sam skrivningsdokument, där all information som krävdes i t.ex. tul
lens, Riksbankens och rederiemas exportdokument, skulle samlas. Arbetet med doku
mentförenkling bedrevs sedan vidare i Exportdokumentkommittén som bildades 
1957. Till E C E i Genéve kom frågan upp 1959 och ett år senare, 1960, tillsattes så 
WP.4 (Swepro news 1993). 
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Bild 3.2 EDlFACT-organisationen i FN. Källa: Lennartsson 1992 

3.7.2 EDlFACT-projektet och Western European Edifact Board 
EDIFACT-projektet är ett standardiseringsprojekt med global spännvidd. Projektets 
centrala uppgift är att utveckla meddelandespecifikationer för EDI-bruk. Av bilden 
ovan framgår att EDIFACT-projektet hör hemma i G E . l , som är en expertgrupp för 
rena EDI- och datafrågor. Handels procedurfrågor i vidare mening hanteras av GE.2 . 

Världens länder är indelade i fem regioner, alla med var sin s.k. E D I F A C T Board. 
Resultatet av regionemas arbete rapporteras och godkänns av G E . l där varje region 
har en representant. Det godkända materialet publiceras sedan av WP.4 (Lennartsson 
1992). 

Det västeuropeiska arbetet med EDI-frågor organiseras av Western European Edifact 
Board (WEEB) . Medlemmarna i E U och E F T A är representerade i W E E B , liksom 
C E N - det europeiska standardiseringsorganet. 

I WEEB-organisationen finns en styrelse (MAB), en grupp som koordinerar det tek
niska arbetet med meddelandeutveckling (TCC) , stödgrupper, intressegrupper 
(däribland en grupp som arbetar med säkerhetsfrågor) och en informationsgrupp 
(AWG). Meddelandeutvecklingsgruppema är tolv till antalet. De företräder olika sek
torer av näringslivet och har till uppgift att utveckla meddelandetyper. I dessa grup
per kan bland annat större användarorganisationer bli medlemmar. 



EDIPAP, de europeiska pappersindustriemas intresseorganisation för EDI-frågor, 
ingår i en av meddelandeutvecklingsgruppema; M D l (se figur 3.3). Bankemas och 
giroinstitutens representanter ingår i MD4 (Lennartsson 1992). 
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Figur 3.3 Western European Ed if act Board. Källa: Lennarlsson 1992 

Bankemas och giroinstituten deltar i meddelandeutvecklingsarbetet med hjälp av 
representanter från olika länder och användarorganisationer. MD4 arbetar med att ta 
fram betalningsmeddelanden enligt EDlFACT-standard för att företag skall kunna ut
föra elektroniska betalningar (se kapitel 3.7.7). SWEDI F A C T Finans är den organi
sation som representerar Sveriges banker och giroinstitut i EDIFACT-organisationen 
(Lonaeus muntligen 1993). 

3.7.3 EU och TEDIS 
I EU:s filosofi ligger ambitionen att skapa fri rörlighet för såväl varor, tjänster, kapital 
som personer. För att uppnå detta krävs bl.a. att de fysiska handelsbarriärema rivs 
ned, någonting som delvis sker med hjälp av förenklade handelsprocedurer. Elektro
nisk överföring av affärsdokument är ett av de verktyg som används i detta samman
hang (Lennartsson 1992). 

E U hanterar EDI-frågor inom ramen för TEDIS-programmet (TEDIS=Trade Elec
tronic Data Interchange Systems). Programmet grundades av EU:s ministerråd 1988. 
Till sitt förfogande hade man då en budget om 5,3 miljoner Ecu (ca 37 milj. kr.) 
Under den första budgetperioden som omfattade två år, var målet framför allt att sluta 
samarbetsavtal med länder som inte var medlemmar i E U ; främst EFTA-medlem-
mama. Inom ramen för TEDIS-programmet togs också standardisering och koordi-
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nering av existerande EDI-aktiviteter upp. Detta genom att branschspecifika EDI-pro-
jekt initierades, däribland Odette för bilindustrin och E A N för detaljhandel- och 
distri butionssektorema. Dessutom ägnade TEDIS-programmet uppmärksamhet åt 
legala och säkerhetsmässiga aspekter på EDI-användning. 

1991 gick T E D I S in i fas två med en budget om 25 miljoner Ecu (275 milj. kr) Under 
åren 1991-1994 lägger T E D I S störst vikt vid följande tre områden; 

Integration 
att ge stöd till och samordna branschprojekt 

att inventera de europeiska användargmppemas EDI-aktiviteter 

att ge stöd till W E E B ; till standardisering av telekommunikationer och till utveck
ling av meddelandestandarden 

att arbeta med säkerhetsaspekter 

att undersöka behovet av att samordna de europeiska lagama. 

EDI:s inflytande 

undersöka vilka socioekonomiska effekter EDI har på privat och offentlig verk
samhet och på samhället som helhet 

verka för att små och medelstora företag utnyttjar fördelama med EDI . 

Medvetenhet 

öka allmän medvetenhet 

stimulera industriemas branschorgan att sprida information till i synnerhet små 
och medelstora företag (TEDIS 1992). 

3.7.4 Kommerskollegium 
Kommerskollegium, en av Sveriges äldsta myndigheter, fungerar som expertorgan för 
utrikeshandelspolitiska frågor. SWEPRO, som ingår i Kommerskollegiums organisa
tion, ansvarar för utveckling av handelsprocedurema och har därför också hand om 
EDI-frågoma (Gelin muntligen 1994). 

3.7.5 EDI-föreningen i Sverige - EDIS 
Under 1993 bildades EDIS , EDI-föreningen i Sverige. EDIS syfte är att: 

...verka för framgångsrik användning av EDI iföretag och förvaltning för att däri
genom stärka det svenska näringslivets konkurrensförmåga, öka effektiviteten mom 
såväl privata näringslivet som den offentliga sektorn samt underlätta informations
flödet mellan företag och myndigheter. 

Föreningen är öppen för branschorganisationer, användargrupper (EDI), företag och 
myndigheter samt för personliga medlemskap (EDIS 1993). 
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3.7.6 EDISAW 

Under 1991 bildades en informell grupp som tog namnet EDISAW. Gruppen hade för 
avsikt att ta tillvara de finska, norska och svenska sågverkens intressen i EDI-frågor. 
Ett finskt sågverksföretag vid namn Paloheimo hade redan 1987 börjat utveckla 
EDIFACT-anpassade meddelanden för sågverk, ett arbete som dåvarande finska 
branschorganet Finntimber tog över 1990. Meddelandena har i finsk-svenskt samar
bete utvecklats till Nordisk standard version 1.0. 

E D I S A W steering-group konstituerade sig i maj 1993 och har två representanter från 
varje land. Finntimber motsvaras idag av Finnish Forest Industries Federation och har 
liksom Svenska Trävaruexportföreningen och Trelastforeningen i Norge en represen
tant i EDISAW. I gruppen finns också en industrirepresentant från varje land. Grup
pen har bland annat hand om utveckling och förvaltning av trävaruindustrins E D I 
FACT-meddelanden. (Engström muntligen 1993). 

Tanken är att den Nordiska standarden skall komma ut i ny version under 1994. Det 
är de fyra försäljningsmeddelandena nedan, som i första hand är aktuella att anspassa 
till version 2.0. Beteckningen inom parentes anger vilken av UNTDIDis meddelande
typer (se kapitel 3.3) som har varit utgångspunkt för branschmeddelandet. Tills vidare 
väntar E D I S A W med att utveckla en version 2.0 av transport meddelandena (Wadell 
muntligen 1994). 

F Ö R S Ä U N I N G S M E D D E L A N D E N 

Kontrakt (UNSM/ORDERS 91.1) 

Avrop (UNSM/ORDERS 91.1) 

Specifikation ( U N S M / O R D E R S 9 i . i ) 

Handelsfaktura (UNSM/ORDERS 91 . i) 

H A M N M E D D E L A N D E N 

Bokning och bokningsbekräftelse ( I F T M B 91.1 & I F T M B C 91.1) 

Lastorder (UNSM/ORDERS 91.1) 

Transportbekräftelse/debiteringsuppgift (IFrMCS/9I.l) 
Transportinstruktion ( I F T M I N / 9 1 . 1 ) 

3.7.7 Konkreta exempel på EDI-an vändning 
UniTimber - EDIFACT-baserade specifikationer. UniTimber, ett marknadsbolag som 
ägs gemensamt av Iggesund Timber, SCA T I M B E R , STORA Timber och Graninge-
verken, tar emot EDI-baserade trävamspecifikationer från sågverken. Trävamspecifi-
kationen är ett av de affärsdokument som tagits fram i EDIFACT-format i Finland 
och som nu är underlag för den nordiska standarden. Projektet har pågått sedan 1993 
och Ulla Brant, UniTimber, menar att EDI-projektet har inneburit besparingar för 
företaget. 

Att få infomiationen i trävaruspecifikationema direkt in i det administrativa systemet 
har givit UniTimber större möjligheter att övervaka utlastningama. Det har också 
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blivit lättare för företaget att framställa trävaruspecifikationer åt de kunder företaget 
säljer sitt virke till. Tidsbesparingen uppskattas till ca 400 timmar under ett kvartal. 

United Sawmill och speditören Hacklin. (Redogörelsen nedan bygger på intervjuer 
med Olli Jemström, ADB-chef hos Hacklin Oy, och Arto Parikka, dito hos United 
Sawmills Oy, i samband med studiebesök hos företagen 7 och 8 april 1994) 

I Finland pågår ett relativt långt framskridet EDI-projekt där några sågverk och en 
hamnspeditör utbyter transportinformation. Det hela handlar om att United Sawmills 
sågverk skickar hamnmeddelanden till bland annat hamnspeditören Hacklin i hamnen 
Mäntyluoto strax utanför Björneborg. 

Samarbetet har pågått sedan 1991 och innebär enligt ADB-chef erna i de båda företa
gen att det administrativa arbetet har förenklats. Hacklin ser också EDI som en stra-
tegisk produkt. EDI innebär nämligen att företaget kan hålla konkurrenskraftiga priser 
trots att arbetsbördan har ökat i samband med att kundernas leveranser i JIT-strävan-
dets tidsålder blir mindre och flera, med mer pappersarbete och ökande personalkost
nader som följd. 

lastorder (1) 

United Sawmill 
transportinslruktion^2) ^ ^ " ' ' " ' ^ ^ "3 ) ^ 

transportbekräftelse (4) 

Figur 3.5 Utväxling av EDIFACT-meddelanden mellan sågverk i United Sawmills-koncernen 
och Immnspeditören Hacklin. 

1 praktiken innebär EDI-samarbetet mellan de båda företagen att sågverket skickar en 
lastorder (1) (figur 3.7) till Hacklin då trävarukunden har aviserat att han vill ta emot 
en leverans. Steg två (2) innebär att Hacklin tar emot ett meddelande med transport
instruktion från sågverket. Där framgår det vilka virkespartier (lastordervis) som 
kommer att levereras samt på vilka järnvägsvagnar, lastbilar etc. som virket anländer 
till hamnen. Hacklin tar då kontakt med det rederi som skall skeppa varorna genom 
att skicka ett så kallat manifest via EDI (3). Manifestet talar om vilka partier som 
kommer att skeppas på den aktuella båten. När sedan varorna har hämtats av rederiet 
skickas en transportbekräftelse (4) till sågverket där det framgår om allt avlöpte enligt 
planerna, eller om något delparti på grund av utrymmesbrist fick ställas tillbaka i lag
ret. Denna information är mycket viktig för sågverket att få, eftersom den påverkar 
utseendet hos de fakturor och specifikationer som skall skickas till sågverkets kunder. 

EDI-utväxlingen innebär att Hacklin får gott om tid på sig att förbereda skeppningen. 
Med hjälp av lastorderinformationen som skickas rakt in i skeppningsagentens 
system, kan konossementen skrivas ut automatiskt. Det är också en smal sak att 
skriva om de konossement som måste förändras då båten blir tvungen att lämna delar 
av virkesleveransen. Detta i sin tur gör att man undviker att fördröja båten. 
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Lastordem och transportinstmktionen kommer inom kort också att kunna utnyttjas av 
truckförama med hjälp av trådlösa terminaler i truckama hos Hacklin. Det blir då 
möjligt för tmckförama att i god tid planera sitt arbete i lagret. De kommer inte som 
nu att behöva invänta de jämvägsvagnar eller lastbilar som för med sig fraktsedeln. 

Olli Jemström hos Hacklin tycker att nackdelama med EDI är att det krävs mycket 
tekniskt arbete och relativt kostsamma investeringar för att få överföringama att fun
gera. Från idé till produktion är steget ganska långt. 

Arto Parikka, United Sawmills, har svårt att se nackdelar hos EDI . Han menar emel
lertid att det kan vara besvärande att vara i händema på tekniken, vilket man särskilt 
märker att man är den dag nätverket, genom vilket kommunikationen med EDI-part-
nem sker, falerar. 

Trätek. Trätek driver ett logistikprojekt vid namn TRÄ50. Projektet syftar till att min
ska ledtidema från skog till manufakturindustri och berör i högsta grad svenska såg
verk. 

KAP, ett delprojekt inom ramen förTRÄ50, utreder bl.a. möjlighetema att koppla 
ihop EDIFACT-meddelanden (företrädesvis avropet) med ett företags produktions
planeringssystem. Om detta vore genomförbart skulle avropet direkt kunna kopplas 
till produktionsplaneringen och ledtiden förkortas. Det här examensarbetet sorterar 
för Träteks del under K A P (se kapitel 9). 

SWEDIFACT Finans och elektroniska betalningar. SWEDI F A C T Finans, en kom
mitté inom Svenska bankföreningen, är den svenska organisation där banker och giro
institut samarbetar kring EDIFACT-frågor. Organisationen har representanter i 
EDIFACT-organisationens meddelandeutvecklingsgmpp MD4 och arbetar bland an
nat med frågor som gäller elektroniska betalningar med EDIFACT-standarden som 
bas. 

KÖPARE SÄLJARE 

PAYEXT DEBADV CREEXT 

BÄNKA 

BETALNINGSUPPDRAG 
MELLAN BANKER 

BANK B 

Figur 3.4 Elektroniska betalningar mellan bank och kund. 

Elektroniska betalningar enligt E D I F A C T (fig. 3.4) innebär att kunden i samband 
med en betalning skickar en betalningsorder ( P A Y E X T ) som ger banken instruktion 
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om att debitera kundens konto och att verkställa en betalning till mottagarens konto. 
Då betalningen har verkställts, får kunden tillbaka ett debiteringsbesked ( D E B A D V ) 
som talar om att det angivna kontot har, eller kommer att debiteras. Betalningsmotta
garen i sin tur får ett krediteringsbesked ( C R E E X T ) av sin bank, som säger att kontot 
har eller kommer att krediteras med den angivna summan. (Lonaeus muntligen 1993). 

3.8 Vad säger teorin om kundorder styrd produktion? 
Detta delkapitel tjänar som bakgrund till kapitel 9 som handlar om elektroniska avrop 
och indirekt om kundorderstyming. 

Inom ramen för JIT-filosofin talar man om att kundens order skall styra produktio
nen. Konsekvensen av detta produktionssätt bmkar kallas kundorder styrd produktion. 
Motsatsen, då man planerar produktionen utifrån antaganden om framtida order, kal
las lagerstyrd produktion. 

I ett renodlat kundorderstyrt företag behövs ingen produktionsplanering, eftersom 
kundens order skapar en impuls som förflyttar sig bakåt i produktionsledet och sätter 
igång produktionen. Produkterna "dras" därmed igenom produktionskedjan. En följd 
av detta är längre leveranstider, eftersom produktionen startar först då kunden har 
givit signal om vad han vill ha och när. Träffsäkerheten blir istället god beträffande 
leveranstidpunkten, samtidigt som färdigvamlagrets nivå hålls under kontroll (Lukka 
1993). 

Orderstyrd produktion med produktionsplanering skjuter istället produktema framför 
sig och ger i regel upphov till färdigvarulager. Lagren uppstår till följd av att plane
ringen skett med utgångspunkt från en oviss framtid som sedan visar sig avvika från 
antagandet. Leveransema kan ofta ske i direkt anslutning till att kunden avropar, men 
lagerkostnadema blir istället ofta stora, samtidigt som oväntad efterfrågan kan ställa 
till problem (Storhagen 1987). 

Sammanfattningsvis drar man vid kundorderstyming istället för att skjuta produk
tema igenom tillverkningsprocessen, vilket ger upphov till "behovssug istället för 
planeringstryck" (Beck 1990). Vissa företag inom bilindustrin har gjort filosofin om 
kundorderstyming känd och har också infört EDI i stor utsträckning. Elektroniska or
dermeddelanden ger där impulser till underleverantörer att leverera insatsvaror, vilket 
i sin tur ger impulser till produktionen (Andersson et al. 1990). 
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4. DET FYSISKA FLÖDET 

4.1 Företagsbeskrivning 

Iggesunds Sågverk är den ena av två produktionsenheter inom Iggesund Timber A B . 
Sedan 1988 är Iggesund Timber A B affärsområde inom MoDo-koncemen och ansva
rigt för koncemens sågade trävaror. Iggesunds Sågverk är liksom affärsgruppens an
dra industri. Domsjö Sågverk, en självständig resultatenhet. 

Sågverket är beläget i Iggesund, ca en mil utanför Hudiksvall, men har större delen av 
administrationen belägen på Håstaholmen i centrala Hudiksvall. 

4.1.1 Affärsidé 

Sedan 1990-91 satsar Iggesund Timber på att successivt öka andelen industriträ. 
Affärsidén lyder som följer: 

Tillverkning och distribution av industriträ, d.v.s. trävaror som uppfyller specifika 
krav och som är avsedda för trähearhe tände industri. 

Fortfarande tillverkas standardvaror, även om ambitionen är att minska denna andel 
för att främja produktionen av industriträvaror. Vid utgången av 1995 förväntas ande
len industriträ uppgå till 50% vid Iggesunds Sågverk (1993 var motsvarande andel 
25%). 

4.1.2 Försäljningsorganisation 

I Iggesund Timbers försäljningsorganisation ingår fiera marknadsbolag: 

Iggesund Timber Sales Ltd. (ITS). Det engelska marknadsbolaget är dotterbolag till 
Iggesund Timber. 

Nord-Europeese Houtimport (NE). Det holländska marknadsbolaget är liksom ITS ett 
dotterbolag och helägt av Iggesund Timber. 

Les Bois de la Baltique (BdB). I Frankrike har företaget ett delägt dotterbolag som 
ägs till till 37,5% av MoDo, till 37,5% av SCA och till 25% av Graningeverken. 

UniTimber. För Iggesund Timbers försäljning till Nordafrika och Mellanöstem svarar 
ett delägt dotterbolag där Iggesund Timber, Stora Timber, SCA T I M B E R och Gra
ningeverken vardera äger 25%. 

På övriga marknader när Iggesund Timber i de fiesta fall kundema via fristående 
agenter. 
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Figur 4.1 Iggesund Timbers försäljningsorganisation. 

4.2 Råvaruflödet 
Det är MoDo Skog och dess virkesavdelning i Iggesund som ansvarar för råvaruan-
skaffningen t i l l Iggesunds Sågverk. A v den totala virkesvolymen utgörs ca 60% 
(1993) av råvara som MoDo Skog själv avverkar. I denna volym ingår förutom råvara 
från MoDo skogs eget virkesförråd även leveransrotköp och rotposter. Av den reste
rande mängden levereras ca 25% av inköpsbolaget Industriskog som ägs gemensamt 
av MoDo, Stora och Korsnäs, och 8% av SCA. Övriga 7% levereras av privata skogs
ägare. 

De biprodukter i form av f l i s och spån som genereras i anslutning t i l l sågverket, kö
per MoDo skog tillbaka för att sedan sälja vidare som råvara t i l l pappers- och massa
industrier. 
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43 Produktion 

4.3.1 Produktionsenheter 

Iggesunds Sågverk består idag av flera geografiska enheter. I Iggesund finns timmer
lager, timmersortering, såghus med råsortering och sex kammartorkar. På Håstahol-
men i centrala Hudiksvall ligger justerverk, vandringstorkar, lager och kontor. I 
Stocka, ca 2,5 mil norr om Hudiksvall ligger Stocka Sågverk som lades ned våren 
1993. Dess längdcirkulationstorkar används idag för torkning av grövre dimensioner. 
Ett åkeriföretag vid namn Hälsingefrakt sköter om transporterna av virke mellan de 
olika produktionsenheterna. 

4.3.2 Produktion 

I Iggesunds Sågverks profileringslinje (med två profilaggregat) planerar man under 
1994 att såga 280 000 m \ Huvuddelen av de varor som sågas i Iggesund fraktas efter 
råsortering t i l l vandringstorkama på Håstaholmen för att torkas t i l l skeppningstorr 
fuktkvot (18%). I kammartorkama i Iggesund finns det emellertid möjlighet att torka 
ned varor t i l l fuktkvoter som är lägre än den skeppningstorra. Möjligheterna att spe
cialtorka virke kommer att öka under 1994, eftersom Iggesund Timber investerar i 
sex nya kammartorkar i Iggesund. Den specialtorkade volymen blir då 50 (XX) mVår 
istället för som idag 25.(XX) m"*. 

Vissa produkter bearbetas av ett företag vid namn Forsa Trä, beläget ca 1 mil väster 
om Hudiksvall. Efter bearbetning i Forsa skickas produkterna antingen t i l l Iggesund 
eller Håstaholmen för torkning. Dessa varor justeras liksom de övriga på Håstahol
men efter torkning. 

Då varorna har justerats sker paketering. Ofta levereras varorna omedelbart efter 
paketering, men i de fall så inte sker placeras varorna i färdig varulagret på Håstahol
men. I anslutning t i l l paketering och färdigvarulager ligger utlastningsavdelning, kaj 
och järnväg. 

4.4 Utlastning 
Företaget har som tidigare nämnts sex huvudmarknader; England, Holland, Frank
rike, Tyskland, Spanien och Skandinavien. T i l l dessa marknader säljs minst 90% av 
den totala volymen. 

4.4.1 Huvudflöden 

För närvarande använder Iggesunds Sågverk i huvudsak föl jande transportvägar för 
att nå sina huvudmarknader med varor. 

England. Varorna transporteras på järnväg t i l l Göteborg. Från Göteborg skeppas 
sedan varorna t i l l de engelska hamnarna företrädesvis i Felixstowe och Immingham. 
Varorna når sedan kunden med hjälp av lastbil. I vissa fal l skeppas varorna från 
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Hudiksvall eller annan norrländsk hamn. Transporten från Hudiksvall t i l l eventuell 
annan hamn sker vanligtvis med lastbil. 

Holland. Varorna skeppas från Iggesund t i l l NE:s hamnanläggning, Suezhafven. 

Frankrike. Varorna skeppas från Hudiksvall t i l l Rochefort eller Fécamp. 

Tyskland. Någon av jämvägsspedi törema Jerre eller NTR distribuerar varorna t i l l de 
tyska kunderna. En del av varorna skeppas via Amsterdam och går sedan vidare t i l l 
Tyskland med pråm på Rhen. 

Spanien. Varorna skeppas från Hudiksvall direkt t i l l Spanien. I ökande grad sam
skeppas spanska varor med franska och lastas då av i Rochefort, för att därifrån trans
porteras vidare med b i l . 

Skandinavien. Varor som säljs t i l l kunder i de skandinaviska länderna transporteras 
på lastbil eller järnväg. 

Figur 4.2 Företagets godsflöde i samhand med försäljning till huvudmarknaderna. 
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5. D E T I N T E R N A I N F O R M A T I O N S F L Ö D E T 

5.1 Systemöversikt 
Iggesund Timbers interna datoriserade informationssystem vilar på en minidator av 
modell I B M AS/400.1 datorn finns fyra huvudsystem; system för order, lager och 
fakturering (OLF), produktionsplaneringssystem (MPPS), ekonomisystem och löne
system. 

Systemet för order, lager och fakturering är integrerat med produktionsplanerings
systemet, vilket innebär att systemen kan dela information utan att en operatör behö
ver medverka. De båda enheterna ingår i ett datorsystem för sågverk som går under 
namnet SÅG2000. 

SÄG2000 är via OLF-systemet integrerat med ekonomisystemet Prosit. Lönesyste
met är däremot inte integrerat med OLF-systemet och kan därför inte automatiskt 
kommunicera med ekonomisystemet, utan f i ler förs över varje vecka och vid månads
skiften. 

timmerlager 
mellanlager 
färdigvarulager produktionsplanering 

AS/400 
försäljning och administration 

-kontrakt 
-kundinformation 
-leveransinformation avrapporterin 

paketlager 

fakturor 

reskontra 
-kund 
-leverantör 

redovisning 

Figur 5.1 Företagets interna datoriserade informationssytem 

I OLF-systemet finns information som har med försäljning och administration att 
göra. Register över kontrakt, kunduppgifter och leveranser finns här och även infor
mation om paketlagret. Från OLF-systemet hämtar ekonomisystemet uppgifter t i l l 
kundreskontra och redovisningsmodul. 
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I MPPS finns uppgifter som stödjer produktionsplaneringen. Hit av rapporterar opera
törerna när ett parti har passerat en station i produktionsledet. De båda systemen har 
också en gemensam modul där uppgifter om timmer-, mellan- och färdigvarulager 
ligger. 

5.2 Tillverkningsorder 
Produktionsplaneringssystemet fungerar med stöd av de brister som uppstår i OLF-
systemets paketlagerdel då ett nytt kontrakt registreras. Bristen uttrycks med hjälp av 
artikelnummer och kvantitet och utifrån denna information ger MPPS ett förslag på 
sågserier. Produktionsplaneraren i sin tur tar ställning t i l l om sågserien är lämplig 
eller ej och grundar bedömningen på sina kunskaper om hur produktionen fungerar i 
praktiken; han beaktar profilaggregatens ställtider, om råvaran utnyttjas optimalt i 
den aktuella postningen, om rätt produkter prioriteras med avseende på leverans
termin m.m. Bedömningen leder fram ti l l såg- och justerinstruktioner som bygger på 
så kallade tillverkningsorder med TO-nummer, där TO-numret kan betraktas som ett 
slags märkning. 1 framtiden är det tänkt att det manuella inslaget i produktionsplane
ringen skall minska och att MPPS själv skall skapa realistiska produktionsförslag. (Se 
figur 5.2, punkterna 1-4) 

i 
kontrakt — ( T ) -

lastorder — ( 6 ) -

faktura ( 8 ) -

FORSÄLJNINGSADMINISTRATION 

nettobehovs-
beräkningjf2^ 

instruktion 
till prod. 

avrappor-
tering från prod. 

bekräftelse 
av utlastning 

PRODUKTION 

tillverknings-
_ o r d e r ^ ^ 

PRODUKTIONSPLANERING 

Fig. 5.2 Det interna informationsflödet. 

UTLASTNING 

1. Försäljningsa\delningen registrerar nya 

kontrakt i OLF-systemel. 

2. Efler att ha tagit hänsyn till de konlrakle-

rade \ olymema a\ respektive artikel i O L F -

syslemet, lämnar MPPS eU f örslag till 

sågserie. 

3. Med hjälp av förslaget skapar prtxiuktions-

planeraren ett antal tillverkningsorder i 

MPPS. 

4. Bilden indikerar att MPPS skapar såg- cx:h 

justerinstruktioner, men ännu så länge är del 

prcxluktionsplaneraren som gör detta med 

stöd av MPPS. 
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5. Produktionspcrsonalen avrapporterar pro- 7. När utlastningcn har utf örts, bekräftas detta 

duktionen. av utlastningspersonalen i OLF-systemeL 

6. Kundens a\ rop gör att en laslorder skapas i 8. Den lörsäljningsadministrativa personalen 

OLF-systemet av den försäljningsadmini - låter OLF-systemet skapa en faktura som 

strativa personalen. Lastordem skrivs ut på sedan skickas till kunden tillsammans med 

utlastningsavdelnmgen, där sedan utläst- öv riga affärsdokument. 

ning sker. 

53 Individmärkning 

5.3./ Paketspecifikation 

Då justeringen har utförts upphör TO-numret att gälla som adressetikett på virket. I 
samband med att varorna paketeras förses istället virkespaketen med ett paketnum
mer. MPPS-systemet skapar en paketspecifikation med information om innehållet i 
varje paket och informationen om varje virkespaket lagras i SÅG20(X). Utlastnings-
avdelningen har ansvar för färdigvarulagret och administrerar respektive paket 
manuellt. Vid utlastning prickar utlastningspersonalen av de aktuella paketnumren i 
OLF-systemet. 

Eftersom utrymmet i färdigvarulagret är begränsat, är det omöjligt att hålla ordning 
på exakt var varje paket befinner sig. Lagret är istället organiserat med hjälp av 
dimensions- och trädslagsuppgiftema på varje paket. Kunden kan alltså inte själv 
välja vilket paket han v i l l ha, dels eftersom utlastningspersonalen inte vet exakt var 
paketet finns, dels eftersom det är problematiskt att plocka fram ett paket vars place
ring man visserligen känner t i l l , men som visar sig vara långt inne i pakettraven. En 
starkt bidragande orsak t i l l att kunderna inte tillåts välja paket, är också att färdig
varulagret i så fall skulle"urvattnas" med avseende på vissa virkeslängder. 

5.4.2 Streckkoder 

I kapitel 3.4.2 talas om några av de fördelar EDI kan innebära om EDI-meddelanden 
med produktindividinformation (t.ex en trävaruspecifikation) kombineras med streck
kodsmärkning av produktindivider. Tekniken ger möjlighet att kontrollera var i lag
ret, eller var mellan fabrik och kund en viss produktindivid befinner sig. 

V i d Iggesunds Sågverk används streckkoder på paketspecifikationema sedan i april 
1994. Syftet är att ett pakets streckkod skall kunna läsas av optiskt vid utlastning ur 
färdigvarulagret och att det aktuella paketet då automatiskt skall strykas ur OLF-
systemets paketlagerdel. 

Iggesund Timber använder en egen streckkodsmodell med 6 siffror, som passar 
SÅG20(X). Koden uttrycker enbart paketnumret. Om företaget skulle anpassa sig t i l l 
den streckkodsstandard med 16 siffror som europeisk pappersindustri och EDISAW 
förordar ("the Unit Identifier"), skulle systemet behöva byggas om. Eftersom sågver-
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ket inte samlastar virke med papper i någon större utsträckning, anser man inte att det 
finns någon anledning att redan nu anamma "the Unit Identifier". Om det på sikt 
skulle visa sig opraktiskt att använda en egen modell går det att bygga om systemet 
och anpassa sig t i l l den 16-siffriga koden. 

5.4 Lastorder 
I samband med att kund, agent eller marknadsbolag avropar ett varuparti, skapar 
marknadsavdelningen en intern lastorder. Denna genereras av OLF-systemet och 
skrivs automatiskt ut hos utlastningspersonalen. Då varorna levereras bekräftar ut-
lastningsavdelningen att utlastning har skett. Detta görs genom att utlastningsperso
nalen talar om för OLF-systemet att det är aktuellt att fakturera med avseende på ett 
aktuellt lastordemummer. Marknadsavdelningen bevakar de avrapporterade last-
ordemumren manuellt och fakturerar i regel en gång om dagen. (Se figur 5.2, punkt 
6-8) 

Lastordem i sin tur ligger t i l l grund för en hel rad andra dokument som genereras av 
OLF-systemet. Dessa dokument är specifikation, faktura, kreditnota, kvittens (vid bi l 
frakt), konossement och styrmanskvitto. Al la dessa skapas i stort sett automatiskt av 
SÅG2000. 

5.5 Resultat av kapitel 5 
• För att produktionsplaneringen skall fungera krävs information om kontrakterade 

kvantiteter, artiklar och leveransterminer. 

• Produktionsplaneringssystemet kan inte själv skapa optimala produktionsplaner -
det manuella inslaget i planeringen är betydelsefullt, men förutspås minska. 

• Paket ur färdigvarulagret kan inte reserveras i någon större utsträckning, efter
som detta leder till "urvattning" av lagret och praktiska problem for lagerpersona
len. Däremot tillverkas mot kundspecifika order med styrt utfall av längd och 
kvalitet. 

• Marknadsavdelningen måste manuellt bevaka de lastordernummer som bekräftats 
av utlastningspersonalen. Detta för att veta när det är dags att fakturera kunden. 



37 

6. D E T E X T E R N A I N F O R M A T I O N S F L Ö D E T 

6.1 Informationsflöde i samband med råvaruförsörjning 

6.1.1 Informationsflödet mellan Iggesund Timber och MoDo Skog 

Varje kvartal gör produktionsplaneraren på sågverket en produktionsbudget. I pro
duktionsbudgeten ingår den prognosticerade förbrukningen av sågtimmer samt den 
tillika prognosticerade produktionen av f l is , sågspån och bark. Budget och leverans-
plan från såg gentemot skog gäller volym per trädslag och månad. Produktions bud
geten ligger t i l l grund för den prognos över planerad terrängkörning som MoDo 
Skogs virkesavdelning upprättar. MoDo Skog skapar sedan med hjälp av sin prognos 
en förbrukningsplan för respektive industrienhet. Under året revideras de olika 
planerna med hjälp av de uppgifter om råvarulagrets storlek som sågverket lämnar t i l l 
MoDo Skog en gång i veckan. 

6.1.2 Informationsflödet mellan Iggesund Timber och SDC 

Alla råvarupartier som levereras t i l l sågverket är försedda med en lapp där det fram
går var råvaran kommer ifrån. Vid inmätningsförfarandet registreras råvarans ur
sprung av virkesmätningsföreningens personal i den persondator som skogsbrukets 
datacentral (SDC) tillhandahåller. Då arbetspasset är avslutat skickas inmätningsre
sultatet "on line" med hjälp av VIOL-systemet t i l l SDC för bearbetning. 

En gång i veckan skickar SDC mätbesked t i l l sågverket. Av mätbeskeden framgår 
vilka råvarukvaliteter och kvantiteter som mätts in vid sågverket. Råvaruleverantören 
och MoDo Skog får också var sina exemplar som de kan använda som underlag då de 
fakturerar respektive industri. MoDo Skog fakturerar sågverket en gång varje månad. 

En annan typ av mätbesked talar om vilka kvantiteter och kvaliteter f l is , bark och 
spån från sågverket som mätts in vid andra industrier. MoDo Skog köper nämligen 
tillbaka sågverkets biprodukter och säljer dem sedan vidare som råvara t i l l massain
dustrier. Med hjälp av uppgifterna från SDC gör MoDo Skog en sammanställning 
som skickas t i l l sågverket. Iggesund Timber använder sedan sammanställningen då 
de fakturerar MoDo Skog för de biprodukter de köpt. 

6.2 Försäljning 
Iggesunds Sågverk säljer huvuddelen av sina varor genom marknadsbolag och agen
ter. Försäljningsorganisationen beskrivs i kapitel 4 .1 . Nedan följer bakgrundsinfor
mation t i l l redogörelsen för det externa informationsflödet. 
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6.2.1 England 

Marknadsbolaget ITS upprättar för Iggesund Timbers räkning kontrakt med de brit
tiska kunderna, vilket gör att de fungerar som agent för Iggesund Timber på denna 
marknad. A v ropen t i l l sågverket görs av ITS per telefon eller telefax och ofta för flera 
leveranser i taget. 

Iggesund Timber fakturerar kunden och skickar samtidigt en kommissionsnota t i l l 
ITS. Kunden gör sedan sin fakturainbetalning t i l l ITS som i sin tur betalar Iggesund 
Timber via SE-banken i London efter att först ha dragit av sin kommission. I sam
band med att ITS gör en inbetalning hos banken skickar dess marknadsavdelning ett 
telefax t i l l Iggesund Timber där det f ramgår vilka fakturor som betalats. SE-banken 
skickar ett kontoutdrag t i l l ekonomiavdelningen då pengarna kommit in. 

Då trävaror exporteras t i l l England måste ett dokument skickas med där det intygas 
att varorna är f r ia f rån bark. Orsaken är att man i England är rädd för att insekter 
annars skall följa med virket under barken. 

6.2.2 Holland 

Det helägda marknadsbolaget Nord Europeese Houtimport (NE) fungerar som gros
sist för Iggesund Timber på den holländska marknaden. NE köper varor av moderbo
laget och lagrar dem sedan vid sin hamnterminal i Amsterdam. Från hamnterminalen 
säljer NE sedan varorna vidare t i l l ett stort antal holländska (och belgiska) kunder. 
Iggesund Timber och NE reviderar varje kvartal försäljningsvolymer och priser. 
Revisionen leder fram t i l l ett ramkontrakt som löper över det kommande kvartalet. 

Det förekommer att NE gör tillägg t i l l sitt ramkontrakt efter det att diskussionerna om 
revidering har avslutats. I sådana fa l l skapas tillägg t i l l kontraktet (addendum). 

När NE avropar hänvisar de t i l l s.k. lotnummer. Lotnumren förenklar NE:s hantering 
av virkespaket och fakturor då varorna levereras vidare t i l l kunderna. Då Iggesund 
Timber skapar lastordem läggs lotnumren in i systemet och följer sedan med ti l l spe
cifikation och faktura. NE fakturerar kunden med hjälp av de fakturaunderlag Igge
sund Timbers försäljningsavdelning skickar. 

6.2.3 Asien och Nordafrika 

UniTimber är ett delägt marknadsbolag som handlar med de asiatiska och nordafri
kanska marknaderna. Företaget agerar som grossist för Iggesund Timber, men håller 
inget eget lager, utan alla varor lagras vid sågverken. Ungefär två gånger om året sker 
förhandlingar mellan Iggesund Timber och UniTimber. De kontrakt som upprättas 
löper för ca ett halvår i taget. UniTimber avropar leveransvis och faktureras direkt av 
sågverket. 
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6.2.4 Frankrike 

För marknadsbolaget Bois des la Baltique (BdB) gäller, liksom för det holländska 
marknadsbolaget NE, att företaget fungerar som grossist för Iggesund Timber. BdB 
lagrar varor i sina hamnterminaler i Fécamp och Rochefort. 

Försäljningsvolymer och priser revideras en gång per kvartal och resulterar i ramkon
trakt från vilka BdB avropar. BdB fakturerar kunden med hjälp av de fakturaunderlag 
Iggesund Timbers försäljningsavdelning skickar. 

6.2.5 Spanien 

Den spanske agenten gör kontinueriigt förfrågningar för olika kunders räkning och 
efter förhandling upprättas kontrakt. 

Eftersom Iggesund Timber står för frakten då varor har sålts t i l l Spanien, sker inga 
direkta avrop. Agenten ger dock alltid sitt medgivande innan utskeppning sker. 

Faktureringen går t i l l så att agenten vidarebefordrar de fakturor han erhåller från såg
verket t i l l kunden. Kunden i sin tur gör sin inbetalning t i l l sågverket. 

Det förekommer i ökande grad att varor som sålts t i l l spanska kunder levereras enligt 
leveransvillkoret CIP via BdB:s terminal i Rochefort. Det är då båtar bokade av BdB, 
det franska marknadsbolaget, som skeppar varorna t i l l Rochefort, varpå sedan tran
sporten går vidare med lastbil t i l l köparen i Spanien. Vid sådana transporter får såg
verkets försäljningsavdelning be BdB arrangera vidaretransporten från Rochefort på 
sågverkets bekostnad 

När varor skall föras in i Spanien måste ett sundhetscertifikat föl ja med. Detta utfär
das av Jordbruksverket efter det att Skogsvårdsstyrelsen inspekterat varorna för att 
kontrollera att det inte förekommer skadedjur. 

6.2.6 Tyskland (inkl Österrike och Schweiz) 

De tyska agenterna förhandlar för kundemas räkning och kontrakterar trävaror löp
ande, ofta efter intensivt kommunicerande med försäljningsavdelningen per telefax. 

Agenterna avropar för sina kunders räkning i form av informella meddelande per 
telefax. 

Vissa varor samskeppas enligt leveransvillkoret CIF med leveranser t i l l NE:s terminal 
i Suezhafven i Holland. Transporten går därifrån vidare med pråm på Rehn. Det är i 
dessa fall NE: s personal i Suezhafven som administrerar vidaretransporten. 

6.2.7 Skandina vien 

Vid försäljning t i l l de skandinaviska marknaderna har sågverkets försäljningsavdel
ning hos Iggesund Timber direkt kundkontakt, dock med undantag för försäljningen 
t i l l Norge där företaget använder en agent. Den norske agenten upprättar kontrakt och 
fönnedlar kundemas avrop t i l l sågverket. 
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63 Informationsflöde i samband med försäljning 
Nedan följer en redovisning av Iggesund Timbers externa informationsflöde. I detta 
kapitel redovisas bara informationsflödet i samband med det vanligast förekommande 
leveransvillkoret på respektive marknad. Övriga varianter av informationsflödet 
redovisas i bilaga 3.1 bilaga 1 finns en förteckning över de affärsdokument som före
kommer i följande beskrivning. 

6.3.1 Leveransvillkor CIP och FCA (England) - lossning / Felixstowe el. hnminf>hani 

IGGESUND 
TIMBER S A L E S 

Sfakturaförteckning(2 

15) fakturering I S ! ^ avrop (6 

) UTLÄNDSK 
BANK 

orderi 1 
konto^2 
utdrag 

2 ) orderbekräftelse i 

5 ) kontrakt I S l 
I S l kontrakt ( A 

^ kontrakt 
I4) fakturainformation ^ 

SVENSK 
BANK 

betalningsuppdrag 

@ ) > 
M a r k n a d i i 

^ •^••^Jf' Ut -
Ekonomi^"*^lastning 

^ remissa 

(^specif ikat ion (5 

vagnsbokning(7; (-j^ fakturering ( S I 

fakturering 

TOR LINE 

frakt
sedel I S ! 

ISI fakturer ingP 

skeppnings; 
förteckning 

klareringshandlingar I S 

5t) skeppningshandlingar, 

SKEPPNINGS 
AGENT 

Figur 6.1 /nfortnationsflöde vid leveransvillkor CIP och FCA (Incoterms 1991). 

Informationsflöde 

(Altcmati\ II u\ delta llödc rcdcn isas 1 bilaga 3) 

1. ITS skickar cn order per telet ax till försälj -

ningsavdelningen. 

2. Försäljningsavdelningen bekräftar ordern 

per telefax. 

3. ITS skickar kontrakt till försäljningsax del

ningen per telefax. 

4. ITS skickar signerade kontraktsoriginal till 

försäljningsavdelningen per bre\. 

5. Rirsäljningsavdelningen skickar tillbaka ett 

signerat kontraktsonginal per brev till ITS . 

6. ITS avropar per telefax. 

7. Försäljningsavdelningen bokar vagn hos SJ 

per telefax. 

8. Försäljningsavdelningen skickar specifika

tion till SJ per telefax. 
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9. Försäljningsavdclningen skickar konossc-

mentsförfrågan och skeppningsförleckning 

till Tor Line per telefax. 

10. SJ skickar en kopia på sin egen fraktsedel 

till försäl jningsa\ delningen per brev. 

11. Försäljningsavdelningen skickar faktura, 

barkningsintyg och skeppningsförteckning 

till den engelske skeppningsagenten per 

telefax. 

12. Rirsäljningsa\ delningen skickar faktura och 

barkningsintyg per brev till skeppnings-

agen ten. 

13. Försäljningsavdelningen skickar faktura, 

barkningsintyg, skeppningsförteckning cx;h 

kommissionsnota per telefax till ITS . 

14. Försäljningsavdelningen skickar faktura, 

barkningsintyg, kommissionsnota, skepp

ningsförteckning och specifikation per post 

till I T S . 

15. Försaljningsavdciningcn skickar faktura cx;h 

specifikation till kunden per post. 

16. SJ skickar lex erantörsläktura per post till 

ekonomiavdelningen. 

17. Tor U n e skickar leverantörsfaktura till eko-

nomia\ delningen per post. 

18. Skeppningsagenten skickar leverantörsfak

tura till ekonomiavdelningen per post. 

Kotmnentar: Det förekotnmer att skepp

ningsagenten skickar denna faktura till ITS. 

vilket beror på att det vid leveransvillkor 

FCA är ITS som här skeppningsagentens 

kostnader i lossningshamnen. 

19. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående SJ:s 

le\ erantörslaktura. 

20. Ekonomiax delningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående Tor 

Lines leverantörsläktura. 

21. Ekonomiavdelningen lämnar beUilnings-

uppdrag till Handelsbanken angående 

skeppningsagentens leveran törsfaktura. 

Kommentar: Se anmärkningen vid punkt 18. 

22. Ekonomiavdelningen får per brev en remis-

sa från banken som säger att kunden har 

betalat sin faktura. 

23. Ekonomiax delningen får per telefax en för

teckning över betalda fakturor från ITS. 

24. Ekonomiavdelningen får ett kontoutdrag 

från SE-banken i London. 
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6.3.2 Leveransvillkor FAS (Hollanä) 

MARKNADS 
BOLAG, NE 

lavrop (5 

E l kontrakt (3 

kontrakt (5 

4) kontrakt I S l 

ly) fakturainformation 

11) faktureringlS) 

12) specifikation 'On line 

SVENSK 
BANK 

K l remissa 

— ® — > • 
lyiarknad 

Ekonomi lastning 

^ konossement (8 
lastorder ® 

I S l styrmanskvitto (9 

SKARNAS 
GODSAVRÄKN. 

J .ARNDT 
SHIPPING 

7) klareringsinformation ^ 

Figur 6.2 Informationsflöde vid leveransvillkor FAS (Incoterms 1991). 

Informationsflöde: 

(1. Rc \ idcring a\ försäljningsvolymer (x:h pn-

scr) 

2. Konlrdkt/addcndum skickas per iciclax lYån 

N E till f örsäljningsavdclningcn. 

3. Signerade konlraklsoriginai skickas per bre\ 

f rån N E till l'örsäljningsa\ delningen. 

4. Elt underlecknal konlraklsoriginal skickas 

per bre\ från lörsäljningsax delningen till 

NE 

5. N E a\ ropar per telefax. 

6. Försäljningsa\ delningen skickar laslorder 

till gcxlsavräknaren i Skämäs per telclax. 

7. Försäljningsavdelningen skickar specifika

tion (x:h underlag lör konossement till Amdl 

Shipping med inlem pt^sl. 

8. Arndt Shipping skickar konossementskopior 

och skcppningslörleckning med intern post 

till lörsäljningsavdelningen. 

9. Amdl Shipping skickar styrmanskvillo per 

inlempost till lorsiiljningsavdelningen. 

10 Försäljningsa\ delningen skickar f aktura och 

kommissionsnota till N E per telefax. 

11. Försäljningsavdciningen skickar f akturor, 

kommissionsnota, konossementskopia och 

specifikationer per bre\ till N E . 

12. N E hämtar specifikationer ur Iggesund 

Timbers system. 
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13. Ekonomiavdelningen får remissa med brev 

från Handelsbanken som säger att N E beta

lat leveransen. 

6.3.3 Leveransvillkor FAS och CIF (Frankrike) samt CIP (Spanien) 

MARKNADS
BOLAG BdB 

1 ^ skeppningsförteckning 

i ^ a v r o p ( 5 

K l kontrakt (3 

^ kontrakt (2 

4) kontrakt K ! 

6) transportinstruktion 

i j ) fakturainformation 

u) fakturering ^ 

SVENSK 
BANK 

^ remissa 
d5) > 

Marknad. 

& k 
Ekonomi • 

Ut 
'̂ '̂  lastning 

i ^ l a s t o r d e r ® ^ 

SKARNAS 
GODSAVRÄKN. 

I S l konossement 

^ styrmanskvitto (\2 

1$ klareringsinformation ^ 

9 ) klareringsinformation!^ 

) J .ARNDT 
SHIPPING 

Figur 6.3 Infortnationsflöde vid leveransvillkoren FAS. CIF och CIP (Incoterms I99I). 

Informationsflöde 

(Den här redogörelsen beskriver beträffande 

leveransvillkorel C I P (Spamen) endast den del 

a\ informationsllödet som har att göra med 

\ idaretransporten från Rcx;hefort till Spanien) 

(1. Revidering av försäljnings\ olymer och 

priser) 

2. BdB skickar kontrakt till försälj ningsavdcl -

mngen per telefax. 

3. BdB skickar signerade konlraktsoriginal till 

försäljningsa\ delningen per brex. 

4. Försälj ni ngsavdelnmgcn skickar ett signerat 

kontraktsoriginal per brev till BdB. 

5. BdB avropar per telefax. 

6 Försäljningsavdelningen skickar telefax till 

BdB med instruktion om vidaretransport i 

de fall då spanska \ aror samskeppas med 

Iranska. 

7. BdB skickar skeppningsförteckning till för-

säljningsa\ delningen per telefax. 

8. Försäljningsavdelningen skickar lastorder 

till gcxlsavräknaren i Skämäs per telefax. 

9. Försäljningsavdelningen skickar specifika

tion, styrmanskvitto, sundhetscertifikat och 

underlag för konossement till Arndt 

Shipping per intempost. 
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10. Försäljningsavdelningen f ärdigställer 

enhetsdokumentet då fartyget lastats och 

skickar detta per intempost till Arndt 

Shipping. 

11. Arndt Shipping skickar konossementsorigi -

nal till Ibrsäljningsavdelningen per intem

post. 

12. Arndt Shipping skickar stymianskvitto till 

försäljningsavdelningen per intempost då 

styrman skriv it under detta. 

13 Försäljningsavdelningen skickar laktura, 

specifikation (gäller endast försäljning till 

vissa kunder), styrmanskvitto, konossemenl 

och kommissionsnota till BdB per telefax. 

14. Försäljningsavdelningen skickar brev med 

faktura, specifikation, styrmanskvitto, 

konossement och kommissionsnota till 

BdB. 

15. Ekonomia\ delningen får remissa från 

Handelsbanken per bre\ som säger att BdB 

betalat virkesl ikMden. 

6.3.4 Leveransvillkor FAS (Asien och Nordafrika) 

IMARKNADS-
^BOLAG Unltimber 

avrop ( 6 ) A 
7 © orderbekrättelse 1 ^ 

! S 1 kontrakt (T 

^ kontrakten 

4 ^ ordern" 

© kontrakt S 

2) fak turer ingEl 

( 8 ) specIfikatio^EDl) 

SVENSK 
BANK 

^ remissa 

— ® — > 

Marknadj!?? 
c & 1 ekonomi ^ P̂ lastning 

Figur 6.4 Infortnationsflöde vid leveransvillkor FAS (Incoterms 1991). 

Informationsflöde 

1. UniTimber skickar en order till lörsälj -

ningsavdelningen per telefax. 

2. Försäljningsa\ delningen skickar en order-

bekräftelse per telefax till UniTimber. 

UniTimber skickar kontrakt per telefax till 

I örsäl j n i ngsa\ del n i n ge n. 

UniTimber skickar signemde konlraktsori-

ginal till försäljningsavdelningen per brev. 

5. Försäljningsavdelningen skickar ett signerat 

kontraktsoriginal per brev till UniTimber 

3. 

4. 

6. UniTimber avropar per telefax. 

7 Försäljningsavdelningen skickar faktura cx-h 

specifikation per post till UniTimber. 

8. Specifikationer skickas via E D I till 

UniTimbers administrali\ a system från 

Iggesund Timbers dito. 

9. Banken skickar en remissa till ekonomiav

delningen som säger att UniTimber har 

betalat sin faktura. 
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6.3.5 Leveransvillkor C IF (Spanien) 

SPANSK 
AGENT 

^ kontrakt (4 

^ kontrakt (2) orderbekräftelsi 

® kontrakt IS3 
h o r d e r ( j ) A ^ g o ^ j 3 3 ^ i 3 g ^ j ^ g ^ 

@ f a k t . u n d e r l a g ^ 

SVENSK 
BANK 

betalningsuppdrag 

—> 

S;?båtbokning(6 

K l remissa 

MODO 
PAPER 

Marknadjŝ t 
Ekonomî  i*̂ 'lastning 

fakturering!^ 

SKOGSVÅRDS-
S T Y R E L S E N 

ansökan om 
sundhetscert. 

fakturering 

K l fakturering 

) VERKET sundhetscert. I S 

1^ förtullningsinformation 

vi) kiareringsinformation 

J .ARNDT 
SHIPPING 

konossement (13, 

styrmanskvitto Q 

Figur 6.5 Infortnationsflöde vid leveransvillkor C IF (Incoterms 1991). 

Informationsflöde 

1. Den spanske agenten skickar en order per 

telefax till försäljningsavdelningen. 

2. Försäljningsa\ delningen bekräftar ordern 

per telefax. 

3. Den spanske agenten skickar kontrakt per 

telefax till försälj ni ngsaA del ningen. 

4. Den spanske agenten skickar signerade 

kontraktsoriginal per bre\ till försäljnings

avdelningen. 

5. Försäljningsa\ delningen skickar ett signerat 

kontrakLsoriginal per bre\ till den spanske 

agenten. 

6. Försäljningsavdelningen ber per telefon 

MoDo Paper boka båt. 

7 Försäljningsavdelningen ansöker per telefax 

om sundhetscertifikat hos 

Skogsvårdsstyrelsen. 

8. Försäljningsavdelningen erhåller sundhets

certifikat per bre\' från Växtinspektionen 

vid Statens jordbruksv erk 

9 Skogsv årdsstyrelsen fakturerar ekonomiav

delningen per brev. 

10. Statens jordbruks\ erk fakturerar ekonomi -

avdelningen per brev. 

11. Försäljningsa\ delningen lämnar konosse-

ment, specifikation, styrmanskvitto och 

sundhetscertifikat till Arndt Shipping. 
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12. Då båten har laslals färdigställer försälj

ningsavdelningen enhetsdokumentet och 

lämnar detta till Arndt Shipping. 

13. Arndt Shipping lämnar konossementsorigi -

nal till försäljning.savdelningen. 

14. Arndt Shipping lämnar styrmanskvitto till 

försäljningsavdelningen när styrman skrivit 

under. 

15. Försäljningsavdelningen skickar faktura, 

konossement (x:h skeppningsförteckning per 

telefax till den spanske agenten. 

16. Försäljnmgsavdelningen skickar faktura, 

specifikation, kommissionsnota, konosse

ment och sundhetscertifikal per brev till den 

spanske agenten. 1 samma brev bifogas för 

kundens räkning kopior på faktura, konos -

sement och specifikation för vidare befor

dran till kunden. 

17. Ekonomiavdelningen erhåller leverantiirs-

faktura från MoDo Paper per brev. 

18. Ekonomiavdelningen lämnar ett betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående leve

rantörsfakturan från MoDt) Paper. 

19. Ekonomiavdelningen erhåller remissa med 

brev från Handelsbanken som säger att kun

den betalat sin faktura. 

20. Ekonomiavdelningen lämnar utanordning 

till Handelsbanken angående utbetalning av 

kommission till agenten. 
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6.3.6 Leveransvillkor FCA (Tyskland) 

förfrågan om 
I S kommission 

TfSK 
AGENT 1 

2) orderbekräftelse 
I 

5) kontrakt I S l 

IQ) specifikation 

j r ) faktureringsunderlag 1 ^ 

avrop 

^ kontrakt (4 

^ 1 kontrakt 

s i order 

faktura specifikatio 

- ( 9 > — 
Marknad JERRE 
Ekonomi lastning 

fakturering K l 

115) 
vagnsbokning 

etalningsuppdrag 

SVENSK 
BANK 

Figur 6.6 Informationsflöde vid leveransvillkor FCA (Incoterms 1991). 

Informationsflöde 
1. Agent I skickar en order per teletax lill tör-

säljningsavdelningen. 

2. Försäljningsa\ delningen bekräftar ordern 

per leleläx till agent I . 

3. Agent 1 skickar ett kontrakt per telefax till 

försälj n i ngsavdel ni n ge n. 

4. Agent 1 skickar signerade konlraklsonginal 

per bre\ till försäljningsavdelningen. 

5. Försälj ni ngsa\ delningen skickar ett signerat 

kontraktsoriginal per bre\ till agent 1. 

6. Ageni I a\ropar per telefax till försäljnings-

avdelningen. 

7. Försäljningsa\ delningen bokar \ agn hos SJ 

per telefax. 

8. Försäljningsavdelningen skickar specifika

tion till järnvägsspcditören per telefax. 

9. Då SJ lastat färdigt skickar försälj ni ngsa\ -

delningen en faktura till järnvägsspcditören 

per telet ax. 

10. Föi"säljningsa\ delningen skickar specifika

tion till agent 1 per telefax. 

11. Försäljningsa\ delningen skickar faktura, 

specifikation (x:h kommissionsnota per bre\ 

till agent 1. 

12. Agent 1 skickar brev (x:h ber ekonomiav

delningen betala ut kommission. 

13. SJ fakturerar ekonmiavdelningen per brev. 
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14. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående SJ:s 

leverantörslaktura. 

15. Ekonomiavdelningen får remissa från ban

ken per brev som .säger att kunden betalat 

sin faktura. 

6.3.7 Leveransvillkor EXW (S verige) bilimnspon 

16. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

agentens kommission. 

I S I kontrakt (4 

g) orderbekräftelsef 

3) kontraktISl 
avrop(5 

order(1 

lastning 

T ) fakturering K l 

M arkna 

Ekonomi 

^ remlssa(8 6) kvittens 

SVENSK 
BANK 

BIL-
SPEDITÖR 

Figur 6.7 Informationsflöde vid leveransvillkor EXW (Incoterms 1991). 

Informationsflöde 
1. Kunden skickar en order till forsäljningsa\ -

delningen per telefax. 

2. Försäljningsavdelningen skickar en order-

bekräftelse per telefax. 

3. Föi7>äljningsa\ delningen skickar signerade 

kontraktsoriginal till kunden per post. 

4. Kunden relumerar ett signerat kontraktsori

ginal per post till försäljningsavdelningen. 

5. Kunden av ropar till försäljningsavdelningen 

per telefon eller telefax. 

6. Bilspedilören hämtar varorna och lår med 

sig en kvittens. 
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7. Försäljningsavdelningen skickar faktura cx:h 8. Oconomiavdelningen får remissa per post 

specifikation till kunden per brev. från banken som säger att kunden har beta

lat sin faktura. 

6.3.8 Leveransvillkor CIP (Norge) hiltranspori 

KUND 

^ fakturering 

NORSK AGENT 

^ fakturering 

i ^ l a v r o p ® {£) orderbekrättelse 

(SI kontrakt (T) © kontrakt IHl 

^ kontrakt ( p ^ fakturainformation 

orderU. 

IVIarknad.;ö^.. 

Ekonomi lastning 

SVENSK 
BANK 

^ \ ; klareringsinformation 

^ ^(betalningsuppdrag ^ ^ 3 ^ ( 3 ^ 

S J 

Figur 6.8 Informationsflöde vid leveransvillkor CIP och transport med tåg till Norge 
(Incotenns 1991). 

Informationsflöde 5. 
1. Den norske agenten skickar en order per 

telefax till lörsäljningsu\delningen. 

2. Försäljningsavdelningen bekrältar ordern 6. 

per telefax till den norske agenten. 

3. Den norske agenten skickar ett kontrakt per 7. 

telefax till försäljning.su\ del ningen. 

4. Den norske agenten skickar signerade kon- 8. 

trakLsonginal per brev iiU försäljningsav

delningen. 

Forsäljningsavdelningen skickar ett signerat 

kontraklsonginal per brev till den norske 

agenten. 

Agenten avropar per telefax till försälj -

ningsavdelningen. 

Försäljningsavdelningen beställer jämvägs-

\ agn hos SJ per telefax. 

SJ-personalen hämtar faktura cx-h enhetsdo

kument i samband med att lastningen av

slutats (dokumenten för \ idare befordran till 

gränsstationen Sverige/Norge) 



50 

9. Försäljningsavdelningen skickar brev med 

faktura och specifikation till kunden. 

10. Försäljningsavdelningen skickar faktura per 

telefax till den norske agenten. 

11. Den norske agenten skickar lev eranlörsfak-

tura till försäljningsavdelningen per post. 

12. SJ skickar leverantörsfaktura till ekonomi

avdelningen per post. 

13. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till banken angående SJ:s leveran

törsfaktura. 

14. Ekonomiavdelningen får per post en remissa 

av Handelsbanken som tecken på att kunden 

betalat sin faktura. 

15. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till posten angående den norske 

agentens leverantörsfaktura. 

6.3.9 Leveransvillkor EXW (Danmark) lågtranspori 

( ^avrop (6 

I S l kontrakt (4 

kontrakt Q 

order ( i 

2) orderbekräftelse ^ 

i ) kontrakt E l 

n) godsavisering 

fakturering ^ 

SVENSK 
BANK 

remissa 
— > 

Marknad 

Ekonomi lastning 

enhetsdokument 

^ specifikation f 

klareringsinformation 

T) kvittens ( 

Figur 6.9 Informationsflöde vid leveransvillkor EXW och tågtransport till Danmark 
(Incoterms 1991). 

Informationsflöde 
1. Kunden skickar en order per telef ax (iii för-

säljningsav delningen. 

2. Försäljningsav delningen bekräftar ordern 

per telefax till kunden. 

3. Kunden skickar ett kontrakt per telefax till 

försäljningsavdelningen. 

4. Kunden skickar signerade kontraktsoriginal 

per brev till försäljningsav delningen. 
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5. Försäljningsavdelningen skickar ett signerat 

kontraktsoriginal per brev till kunden. 

6. Kunden avropar till försäljningsav delningen 

per telefax. 

7. Försäljningsav delningen beställer järnvägs

vagn hos SJ per telefax. 

8. Efter lastning hämtar SJ-personalen enhets

dokumentet. 

9. Efter lastning skickar försäljningsav del -

ningen specifikation till SJ per telefax. 

10. 1 samband med att lastningen är färdig 

skickar försäljningsavdelningen enhetsdo-

kument till SJ kundcenter i Göteborg per 

telefax. 

11. Försäljningsavdelningen skickar en specifi -

kation per telefax till kunden. 

12. Försälj ni ng.savdel ningen skickar ett brev till 

kunden med faktura och specifikation. 

13. Ekonomiav delningen erhåller remissa från 

banken per posl som säger alt kunden beta

lat sin faktura. 
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6.4 Frekvensen av olika affärsdokument i samband med försälj ning 

6.4.1 A ntal dokument per lastorder och land 
Dokumentflödet till och från Iggesund Timber i samband med försäljning av trävaror 
varierar bland annat beroende på till vilken marknad och enligt vilket leverans villkor 
varorna säljs. Detta framgick av kapitel 6.2.1 tabell 6.1 nedan kan man se hur många 
dokument en lastorder i genomsnitt ger upphov till på Iggesund Timbers olika mark
nader. 

Dokumentflödet räknat per lastorder är störst i samband med att varor säljs till Stor
britannien. En bidragande orsak till detta är att Iggesund Timber sköter faktureringen 
av de brittiska kunderna samt att varorna transporteras med båt, vilket innebär att 
skepp ni ngsagenter måste kontaktas och att de brittiska myndighetemas krav på doku
menterat barkfria varor måste tillgodoses. Över huvud taget innebär skeppningar att 
en stor mängd dokument måste framställas och distribueras. 

Det totala dokumentflödet i samband med försäljning till England är högt också i för
hållande till den engelska marknadens andel av årsproduktionen. Detta hänger ihop 
med att avropskvantitetema är små och att avrop istället sker ofta. 

Tabell 6.1 Dokumentflöde per lastorder, respektive tnarknads andel av det totala 
dokumentflödet samt marknadernas andelar av årsvolymen sågade trävaror 

Antal Andel av Andel av 

dokument/lastorder affärsdokumenten* årsvolymen 1993** 

England 18,7 38% 16% 

Spanien 18,3 4% 7% 

Frankrike 16,2 8% 16% 

Holland 14,6 8% 17% 

Tyskland 10,9 12% 16% 

Norge 7,6 10% 6% 

Sverige 7,1 7% 10% 
Danmark 5,7 7% 6% 

(Asien+Nordafrika) 4,3 > 1 % 6% 

* Andel a\ dokumentflödei i samband med försäljning lill huvudmarknaderna (inklusive Asien tx:h 
Nordafrika). 

** Andel av års\ olymen som sålts lill huvudmarknaderna inklusive Asien och Nordafrika. 

Även i samband med försäljning till Spanien, Frankrike och Holland är dokumentflö
det ymnigt. En bidragande orsak är även här att varorna skeppas. 

Tabellen visar också att antalet dokument per lastorder ar lågt då varor exporteras till 
Danmark, Sverige och Norge. Detta hänger ihop med att avstånden är korta och att få 
händer hanterar varorna. En annan bidragande orsak är att det ofta är kunden som 
ordnar frakten - varorna säljs ofta enligt leveransklausulen EXW (se bilaga 2). 
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6.4.2 Dokument 
Av tabell 6.2 och 6.3 framgår det vilka dokument som sänds respektive tas emot i 
samband med att trävaror säljs till huvudmarknaderna. Det totala antalet uppgår på ett 
år till ca 24 000, varav ca 77% är utgående dokument. 

Tabell 6.2 och 6.3 Den vänstra tabellen visar de viktigaste utgående affärsdokumenten och 
den högra tabellen de inkonunande 

Utgående affärsdokument i samband 
med försäljning av trävaror 

Inkommande affärsdokument i samband 
med försäljning av trävaror 

andel av andel av 
dokumenttyp totala flödet* dokumenttyp totala flödet* 

faktura 24,5% kontrakt 7,7% 

specifikation 19.5% avrop 5,0% 

barkningsintyg 6,6% leverantörsfaktura 3.7% 

kreditnota 5,7% order 2.9% 

kontrakt 3,9% konossement 1.0% 

skeppningsförteckning 2,9% fraktsedel 0,6% 

orderbekräftelse 2,9% styrmanskvitto 0,4% 

enhetsdokument 2,6% skeppningsförteckning 0.4% 

kvittens 2,5% sundhetscertifikat 0.4% 

konossement 1,9% fakturaförteckning 0.2% 

lastorder 1,4% förfrågan om kommission 0,1% 

bokning av bil 1,0% Summa: 22,5% 

förfrågan om konossement 0,9% 

styrmanskvitto 0.4% 

vagnsbokning 0.2% 
bokning av båt 0.2% 

sundhetscertifikat 0.2% 
transportinstruktion 0.2% 
ansökan om sundhetscert. 0.1% 

Summa: 77.5% 

Vissa dokumenttyper, t.ex. styrmanskvitto och konossement, skickas från Iggesund 
Timber till t.ex. skeppningsagenten i Skämäs utanför Iggesund och kommer sedan 
tillbaka som ingående dokument för arkivering efter det att styrman skrivit under 
dem. På samma sätt förekommer kontrakt både som utgående och ingående dokument 
då de utväxlas mellan köpare och säljare. 

Andra handlingar som förekommer både som inkommande och utgående dokument 
är skeppningsförteckningar och sundhetscertifikat. Här är det emellertid inte så att 
dokument utväxlas, d.v.s. att en part retumerar ett dokument till den som först sänt 
det, utan en skeppningsförteckning kan i samband med försäljning till en marknad 
komma från ett marknadsbolag medan det i samband med försäljning till en annan 
skickas från Iggesund Timber till skeppningsagenten. 
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Sundhetscertifikaten är ingående dokument i samband med att Jordbruksverket utfär
dar dem och utgående i samband med att varor skeppas till Spanien. 

I kapitel 3.7.6 nämndes att de nordiska sågverksföreningama tillsammans arbetar med 
att ta fram nordiska standarddokument i EDIFACT-format som passar handeln med 
trävaror. De fyra dokumenten är kontrakt, avrop, specifikation och faktura. 

För Iggesund Timbers del utgör dessa fyra dokument ca 61 % av det totala doku
mentflödet i samband med försäljning av trävaror till huvudmarknaderna. Om man 
därtill lägger order och orderbekräftelser som liknar kontrakten innehållsmässigt, blir 
andelen ca 66%. De flesta, ca 51 procentenheter, av dessa dokument är utgående. De 
ingående dokumenten, ca 16 procentenheter, utgörs av avrop och kontrakt. 

6.4.3 Samarbetspartner 

Då man rangordnar Iggesund Timbers samarbetspartner i form av kunder, agenter, 
marknadsbolag, speditörer, banker m.fl., med avseende på dokumentflödet, framgår 
det att marknadsbolagen tillsammans svarar för ca 26% av dokumentflödet (se tabell 
6.4). Av det totala informationsflödet mellan sågverket och marknadsbolagen utgör 
kontrakt, order, orderbekräftelse, avrop, specifikation och faktura ca 59%. 

Tabell 6.4 visar att ITS ar Iggesund Timbers största kommunikationspartner 
(kundkategorierna undantagna) med ca 16% av dokumentflödet i samband med för
säljning till huvudmarknaderna. Av denna andel är ca 13 procentenheter utgående 
affärsdokument. ITS order, orderbekräftelser, kontrakt, avrop, specifikationer och 
fakturor utgör ca 8% av det totala dokumentflödet genom Iggesund Timber i samband 
med försäljning av trävaror till huvudmarknaderna. 

De olika jämvägsspeditörer som Iggesund Timber använder sig av är SJ Gods, Jerre 
och NTR. Dessa står tillsammans för 10% av dokumentflödet. De tre företagen har 
eller planerar EDI-akti viteter (se kapitel 8). Specifikationer, avrop och leverantörs
fakturor som skickas mellan järnvägsspeditörema och Iggesund Timber motsvarar ca 
8% av det totala informationsflödet vid försäljning till huvudmarknaderna. 

Det finns säkerligen andra dokument än de fyra som nämnts ovan, som skulle kunna 
vara aktuella att ersätta med EDIFACT-meddelanden. Av kapitel 8 framgår det att 
speditörema i stor utsträckning EDIFACT-baserar transportdokumenten. Det skulle 
emellertid föra detta arbete för långt att gå in även på detta. EDISAW har för närva
rande tillgång till fem hamnmeddelanden i EDIFACT-standard, men det är osäkert 
om dessa meddelanden kommer att anpassas till den nordiska standarden (se kapitel 
3.7.6). Orsaken till att EDISAW tvekar är att det är osäkert om sågverksindustrierna 
har behov av egna hamnmeddelanden, eller om man istället skall anamma de medde
landen som meddelandeutvecklingsgruppen EDI FACT-Transport har tagit fram. 
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Tabell 6.4 Iggesund Timbers samarbetspartner med sina respektive andelar av dokumentflö
det 

Andel av dokumentflödet 

Affärspartner totalt till företaget från företaget 

ITS 15.9% 13,1% 2,7% 

Svenska kunder 11,1% 6,2% 4,9% 

SJ 7,5% 5.8% 1,7% 

NE 5,4% 4.2% 1.2% 

Danska kunder 5,3% 4.1% 1,3% 

Arndt Shipping 5.3% 3.6% 1,7% 

Stella Shipping 5,0% 4.8% 0.2% 

Engelska kunder kat.ll 4,8% 4.6% 0.2% 

BdB 4,5% 3.9% 0.7% 

Norsk agent 4,4% 2.1% 2.3% 

Bilspeditörer 4.0% 4.0% 

Tysk agent (1) 3.4% 2.5% 0.9% 

Connaught Shipping 3.2% 3,0% 0,2% 

Engelska kunder kat.l 2.9% 2.9% 

Spansk agent 2.9% 2,4% 0.5% 

Norska kunder 2,6% 2.6% 

Tyska kunder 1.8% 1.8% 

Tysk agent (2) 2.8% 1.5% 1.3% 

Tor Line 1,4% 0,7% 0.7% 

NTR 1.4% 0.9% 0.5% 

Jerre 1.4% 0,8% 0.6% 

Skärnäs godsavräkning 1,4% 1,4% 

UniTimber 04% 0.3% 0.1% 

Statens jordbruksverk 0.3% 0.3% 

Suezhafven 0.2% 0,1% 0.1% 

MoDo Paper 0.2% 0 1 % 0 1 % 

Övriga skeppningsagenter 0.2% 0.2% 

Skogsvårdsstyrelsen 0,2% 0.1% 0,1% 

Stowell Shipping 0 1 % 0.1% 

Ahlmark Shipping 0.1% 0.1% 

Summa: 100.0% 77.7% 22,3% 

6.5 Informationsflöde i samband med betalningar 
Då kunderna betalar sina fakturor använder de sig av antingen betalning via konto-
överföiing i bank eller post, alternativt bankgiro eller betalning via check. Iggesund 
Timber betalar 90% av sina leverantörsfakturor via ett elektroniskt system som 
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beskrivs nedan (kap. 6.5.4) Övriga leverantörsfakturor betalas via bankgiro. Totalt tar 
företaget varje år emot omkring 7 100 leverantörsfakturor från ca 100 leverantörer. 
Det totala dokumentflödet genom ekonomiavdelningen omfattar varje år ca 21 \00 
dokument. Informationsflödena i samband med olika betalningsförfaranden redovisas 
nedan. 

6.5.1 Kunden betalar via bankgirolpostgiro 

Huvuddelen av de svenska kunderna betalar via bankgiro och 5% via postgiro. Totalt 
betalas ca 20% av trävarufakturoma via bank- eller postgiro. 
Bankgirocentralens/postgirots remissa bekräftar betalningen och ekonomiavdelningen 
bokar av i kundreskontran. 

Inforinationsflöde 

1. Faklurenng per brev från försäljningsavdelnmgen lill kunden. 

2. Kunden betalar \ la bankgiro/fDoslgiro. 

3. Bankgircx-enlralen skickar en remissa lill ekonomiaN delningen. 

6.5.2 Kunden betalar via bank 

Det är ganska vanligt att kunderna betalar sina trävarufakturor via sin bank. 
Handelsbanken får då ta emot en överföring från kundens bank. På detta sätt betalas 
uppskattningsvis 70% av Iggesund Timbers trävarufakturor. 

Informationsflöde 

1. Försälj ni ng.sa\ delningen fakturerar kunden per bre\. 

2. Kunden gör en inbelalning lill sm bank. 

3. Kunden bank gör en ö\ erföring ull Handelsbanken. 

4. Handelsbanken skickar en remissa ull ekonomiavdelningen per bre\. 

5. Ekonomiav delningen gör en \ aluiaanmälan lill Riksbanken \ ia Handelsbanken då beloppet över
stiger 75 000 kr. 

6.5.3 Kunden betalar med check 

Vissa kunder betalar via check. Checkarna löses in i banken av någon av de anställda 
på ekonomiavdelningen. Betalningssättet är ganska ovanligt (ca 5% av trävarufak
turoma). 

Informat i<msflöde 

1. Föi><alj ni ngsavdel ningen fakturerar kunden per bre\. 

2. Kunden skickar en check till ekonomiavdelningen. 

3. Ekonomia\ delningen löser in checken personligen hos banken. 

4 Banken lämnar en a\ i som bekräftar inlösen. 
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Bankens avi bekräftar att checken har lösts in. Ekonomiavdelningen bokar då av 
betalningen men gör också en del manuella registreringar som har med bankkostnader 
och kursdifferenser att göra. 

6.5.4 Iggesund Timber betalar leverantörsfakturor elektroniskt via bankgirocen -
trålen 

Nio av tio leveranlörsfakturor betalas via bankgirocentralen och deras elektroniska 
system för betalningar (dock inte EDI enligt EDIFACT). När leverantörsfakturan har 
anlänt till Iggesund Timber bokas den preliminärt i ekonomisystemet för att sedan 
attesteras och definitivbokas. 

Två gånger varje vecka skickas sedan betalningsuppdrag till bankgirocentralen som i 
sin tur bevakar betalningsdatum och betalar fakturorna. Som bekräftelse skickas ett 
antal dokument per post till Iggesund Timber. 

Informationsflöde 
1. Le\ eranlören fakturerar ekonomia\ delningen per brev. 

2. Betalningsuppdrag förs över via modem från ekonomiavdelningen till bankgircicenU-alen 2 ggr/N. 

3. Bankgircx:entralen skickar dagligen uttagsuppgil t, bevakninglista och transaktionslista till ekono

miavdelningen. 

6.5.5 Betalning av leverantörsfakturor via bank 
Leverantörsfakturor som representerar stora belopp betalas ofta via bank. Detta 
betalningssätt omfattar ca 10% av leverantörsfakturorna, däribland de som rör råvaru-
likvider. Fördelen med att inte betala dessa elektroniskt med hjälp av bankgirots 
system är, att Iggesund Timber har fullständig kontroll över vilken dag fakturan beta
las, vilket minskar risken för ränteförluster. 

Informationsflöde 

1. Lxverantören fakturerar ekonomiax delningen per brc\. 

2. Ekonomiavdelningen lämnar en ulanordning till banken. 

3. Banken skickar en aM till ekonomiavdelningen som talar om aU betalningsuppdraget utförts. 

6.6 Frekvensen av olika affarsdokument i samband med betalningar 
Under 1993 sände respektive tog Iggesund Timber emot ca 21 100 dokument i sam
band med betalningar. 

De viktigaste dokumenten är leverantörsfakturor, betalningsuppdrag och bekräftelser 
på att betalning har skett, s.k. remissor. Dessa tre typer av dokument står tillsammans 
för 90 % av informationsfiödet i samband med betal ningar. 

Av dessa 90 % representerar 56 procentenheter dokument som utväxlas mellan 
Bankgirocentralen alternativt Handelsbanken och företaget. Betalningsuppdragen är 
utgående och remisserna inkommande dokument. 
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Tabell 6.5 Dokumentflöde i samhand med betalningar 

andel andel 
dokumenttyp total andel inkommande utgående 

leverantörsfaktura 33.0% 33,0% 

betalningsuppdrag 29,7% 29,7% 

remissa 26,3% 26,3% 

utanordning 3.3% 3,3% 

check 2,5% 1.3% 1.2% 
bankavi 1,3% 1,3% 
uttagsuppgift 1,2% 1.2% 

bevakningslista 1,2% 1.2% 

transaktionslista 1,2% 1,2% 

valutaanmälan 0,3% 0,3% 

Summa: 100,0% 65,5% 34,5% 

6.7 Resultat av kapitel 6 
• Det externa informationsflödet i samhand med försäljning av sågade trävaror 

varierar med leveransvillkoren, 

• Frekvensen affärsdokument heror på omföretaget har ansvar för att arrangera 
transporten, vilket transportsätt som används, vem som här ansvaret för fakture
ringen och på vilka krav myndigheter i olika länder ställer i samharui med Införsel 
av varor. 

• Genom Iggesund Timher passerar årligen ca 46 (XX) affärsdokument 
(informationsflödet i samhand med försäljningtill komplementmarknaderna 
undantaget). 

• Av dokumentjlödet i samhand med försäljning av trävaror till huvudmarknaderna 
utgör order, orderhekräftelser, kontrakt, avrop, fakturor och specifikationer ca 
66%, varav ca 51 procentenheter är utgående dokument. 

• Marknadsbolagen svarar för ca 26% av dokumentflödet i samhand med försälj
ning till huvudmarknaderna. FTS är Iggesund Timbers största kommunikations-
partner med ett informationsflöde motsvarande ca 16 procent av flödet. 

• Järnvägsspeditörerna står för ca 10% av dokumentflödet i samhand med försälj
ning till huvudtnarknaderna. Omkring S procentenheter utgörs av specifikationer, 
avrop och leverantörsfdkturor. 

• Informationsflödet i samhand med betalningar utgörs till 90% av leverantörsfak
turor, betalningsuppdrag och betalningsbekräftelser. Av dessa 90% utgörs 56 pro
centenheter av dokument som utväxlas mellan Iggesund Timber och Handels
banken respektive Bankgirocentralen. 
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7. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

7.1 Enkätens utformning 
Syftet med enkätundersökningen var bl.a. att kartlägga huruvida företagen i Iggesund 
Timbers kundkrets använder eller har planer på att införa EDI. Enkätundersökningen 
skulle också besvara frågan om det är EDIFACT-standarden som är aktuell för de fö
retag som tänker använda EDI. Ytterligare en fråga som skulle besvaras gällde vilka 
företag som har tekniska förutsättningar för att införa EDI, d.v.s. vilka som besitter 
tillräckliga datorkunskaper och har utrustning för att utnyttja fördelama med EDI. 

För att kartlägga graden av "datormognad" hos företagen, ställdes en fråga angående 
förekomsten av datorstöd för administrativa funktioner. Därefter ställdes några följd
frågor som berörde hur ofta företagen registrerar order, avrop, fakturor och lagerför
ändringar samt i vilken grad datorsystemen är integrerade med varandra (se bilaga 5). 

Det är med säkerhet möjligt att använda EDI även om man saknar vissa av de förut
sättningar som här har antagits vara liktydiga med god datormognad. Hypotesen är 
emellertid att möjligheten att tillvarata fördelama med EDI ökar då systemen är inte
grerade med varandra och då uppdateringar sker ofta. Därför torde hög grad av da
tormognad göra möj ligheten större att ett företag tar steget till att börja använda EDI. 
Enkätunderlaget fmns i bilaga 5. 

Samtidigt som det krävs tekniska förutsättningar för att använda EDI kan det också 
krävas organisatoriska förutsättningar. De senare behandlas inte i examensarbetet. 

7.2 Svarsfrekvens 
Bland företagen som besvarade enkäten finns marknadsbolag, agenter och sådana 
kunder som sågverket gör affärer med utan eller med mellanhand. 

Totalt skickades 78 enkäter ut. Eftersom 48 företag besvarade enkäten, blev svarsfre
kvensen ca 62 %. Av tabell 7.1 nedan framgår det hur svarsfrekvensen varierade 
mellan olika marknader. 
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Tabell 7.1 Svarsfrekvens 

Marknads Kunder i Kunder i Kunder i Kund i 
Kundkategori bolag Agenter Skandinavien Tyskland England Grekland 

Antal utsända 4 5 33 15 20 1 
enkäter 

Antal besvarade 4 4 22 3 14 1 
enkäter 
Svarsfrekvens (%) 100 80 67 20 70 100 

De tyska kunderna utmärker sig som en kategori med låg svarsfrekvens (20 % ) . Den 
tyska företagskulturen anses av många vara mer sluten än t.ex. den engelska, vilket 
skulle kunna förklara varför bara tre företag av femton besvarat enkäten. 

73 Analysmodell 

7.3.1 EDl-erfarenheter - indelning i huvudgrupper 
De företag som besvarade enkäten har delats in i fyra huvudgrupper, A-D. Huvud
grupptillhörigheten anger i vilken utsträckning företagen känner till begreppet EDI 
och om de använder eller planerar att införa EDI. Följande egenskaper karaktäriserar 
huvudgrupperna: 

Grupp A. Alla företag inom gruppen använder idag EDI för överföring av affärs
dokument. 

Grupp B. Företaget känner till begreppet och planerar att införa EDI inom fem år. 

Grupp C. Företaget känner till begreppet men har inga planer på att introducera 
EDI. 

Grupp D. Företaget är inte bekant med begreppet EDI. 

För enkätsvarens fördelning på undergrupper hänvisas till tabell 7.2-7.5 i kapitel 7.4. 

7.3.2 Datoriserat informationssystem - indelning i undergrupper 
Inom varje grupp finns ett antal undergrupper. Undergruppsbenämningen, som består 
av ett tvåsiffrigt index (A , D „ ), ger information om vilken datormognad företa-

o ^ nm' ' nm" c o 
get har. 
Index n=I (Xj^). Företaget har datorstöd för order, avrop, ekonomi och lager (för 

lager i den mån företaget håller lager). Datorsystemen som stöder 
funktionerna ovan är integrerade med varandra. 

Index n=2 ( X ^ j . Företaget har datorstöd för order, avrop, ekonomi och lager (för 
lager i den mån företaget håller lager). Datorsystemen som stöder 
funktionerna ovan är inte helt integrerade med varandra. Även 
företag som har datorstöd för de fyra funktionerna, men som inte 
har besvarat frågan om integrerade system finns i denna grupp. 
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Index n=3 f X ^ ) . Företaget kommer att ha stöd för order, avrop, ekonomi och lager 
inom ett år (för lager i den mån företaget håller lager). 

Index n=4 (X_^). Företaget saknar datorstöd helt eller delvis och har inte planer på 
att komplettera sina system under det närmaste året. 

Index m=J (X^j). Order, avrop, fakturor och lagerförändringar registreras minst en 
gång om dagen. 

Index m=2 (X^2)- Order, avrop, fakturor och lagerförändringar registreras mer sällan 
än en gång om dagen. 

Index m=0 (X^^^). Företaget tillhör en undergrupp med n=3 eller n=4, d.v.s. det dato
riserade informationssystemet är relativt outvecklat. Dessa företag 
har inte klassificerats med avseende på hur ofta systemen uppdate
ras. 

7.4 Resultat av analysen 

7.4.1 Kommunikationssätt 
Nästan alla företag som besvarade enkäten har angivit att de tar emot och sänder 
affärsdokument med hjälp av i första hand brev och telefax. Endast ett företag avviker 
från mönstret och har angivit kurirpost som näst viktigaste medium för utgående 
affärsdokument. 

7.4.2 Grupp A 
Av de 48 företag som besvarade enkäten använder idag fem stycken EDI. Alla före
tagen har datorstöd för order, avrop, ekonomi och lager. Tre av dem har sina datorsy
stem helt integrerade med varandra och alla uppdaterar de sina system minst en gång 
om dagen. 

Tabell 7.2 Grupp A fördelad på 
undergrupper 

Grupp A^^ A 2^ 
Antal 3 2 

Tre av företagen använder EDIFACT-standard idag. Ett av de övriga två säger i en 
kommentar att de är intresserade av att börja använda EDI enligt EDIFACT. 

På frågan om till vilka kategorier företagens EDI-partner hör, är svaren varierande. 
De olika företagen i grupp A anger att deras EDI-partner hör till grupperna kunder, 
tullmyndigheter, leverantörer och banker. 

Företagen i grupp A är förmodligen intresserade av att kommunicera via EDI med 
Iggesund Timber, eftersom de fasta kostnaderna redan har betalats och varje ny EDI-
partner bidrar till att sänka kostnaden per överfört dokument. Flera av företagen anty-
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der också att de v i l l utveckla sitt EDI-användande. Ett företag säger sig i sin kom
mentar vara intresserat av att ta emot fakturor och specifikationer från Iggesund T i m 
ber. 

7.4.3 Grupp B 
De nio företagen som hör hemma i grupp B känner t i l l EDI och har också för avsikt 
att införa tekniken. Sex företag har datorstöd för order, avrop, ekonomi och lager och 
tre kommer att f å det inom ett år. 

Tabell 7.3 Grupp B fördelad på under
grupper 

Grupp B^^ ö^; ^22 ^30 
Antal 2 3 1 3 

Bland de sex företag som idag har datorstöd för alla de fyra funktionerna (B 1 j , B21 
och B22), har två företag fullständigt integrerade system (B 11) och fyra företag dator
system som inte är helt integrerade med varandra (B21 och B22)- Fem av de sex före
tagen med datorstöd för alla funktionerna registrerar förändringar minst en gång om 
dagen (B 11 och B21) och ett företag minst en gång i veckan (622)- Tre företag kom
mer att ha datorstöd för alla de fyra funktionerna inom ett år. 

Företagen hade möjlighet att besvara en fråga om när de tänker införa EDI . Tre före
tag sade sig planera att införa EDI inom ett år. Två av dessa tillhör undergrupp B11 
och har full t integrerade system som uppdateras dagligen. Dessa företag har troligen 
möjlighet att också åtnjuta fördelama av EDI , vilket gör dem intressanta för Iggesund 
Timber. 

Det tredje av de företag som tänker införa EDI inom ett år tillhör grupp B3() och har 
således konkreta planer på att komplettera sina system inom ett år, fö r att på så sätt f å 
stöd för de administrativa funktionerna. Genom att diskutera EDI-lösningar med 
kundföretaget medan det kompletterar sitt system, kan det finnas möjlighet för Igge
sund Timber att få gehör för sina önskemål om hur en eventuell EDI-överföring 
skulle kunna se ut. 

Ett företag har angivit att de tänker införa EDI inom två år och tillhör grupp B21. 
Företaget har datorsystem som stöder de fyra administativa funktionerna, men har 
inte integrerat dem med varandra helt och hållet. Företaget registerar förändringar 
minst en gång om dagen. Möjligen är företagets EDI-planer inte så konkreta ännu, 
men det kan ändå vara intressant att ta upp en diskussion kring ämnet med företaget. 

A v de övriga sex företagen inom gruppen har tre inte besvarat frågan om när EDI 
skall introduceras, medan tre företag har planer på att starta inom fem år. Tolkningen 
av detta resultat är att inget av de sex företagen har särskilt konkreta planer på att in
föra EDI , utan att de eventuellt kan bli intressanta på lite längre sikt. De sex företagen 
fördelar sig på alla de undergrupper som förekommer bland företagen i grupp B och 
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har alltså varierande datormognad. Det är möjligt att Iggesund Timber genom att 
börja diskutera saken med de mer datormogna företagen, kan påverka dem så att de 
ger EDI högre prioritet. 

På frågan om vilken kategori företagets framtida EDI-partner tillhör, nämns kunder, 
banker och leverantörer. 

Bland de nio företagen i grupp B anger sju att de tänker utnyttja EDIFACT-standar-

den då de inför EDI . 

7.4.4 Grupp C 
Ungefär en femtedel, eller tio av de tillfrågade företagen, känner t i l l begreppet EDI 
men saknar planer på att börja använda tekniken. Dessa företag utgör grupp C. 

Tabell 7.4 Grupp C fördelad på under
grupper 

Grupp C^-f C 21 C 22 Cjg 

Antal 1 4 2 3 

Av de tio företagen har sju företag datorstöd för order, avrop ekonomi och lager (C 11, 
C21 och C22)' men bara ett av dessa har integrerat systemen med varandra helt och 
hållet (C 11). De övriga sex företagen med datorstöd för de nämnda funktionerna har 
inte fullständigt integrerade system (C21 och €22)- Bland företagen med datorstöd för 
de fyra funktionerna uppdaterar fem förändringar minst en gång om dagen (Ci 1 och 
C21), medan två företag uppdaterar systemen minst en gång i veckan (C22)- De övriga 
tre företagen i gruppen kommer att få datorstöd för de nämnda funktionerna inom ett 

år(C3o). 

Även här finns företag som skulle kunna vara intressanta som samarbetspartner i 
EDl-sammanhang. Problemet är att de inte tycks vara intresserade av EDI . Om Igge
sund Timber skall lyckas få någon av dessa som EDI-partner inom den närmaste 
framtiden krävs förmodligen en del påtryckning och kanske information för att krossa 
eventuella fördomar. Några företag utnyttjade utrymmet för egna kommentarer som 
fanns i enkäten: 

- Inget hes lut har fattats ännu. 
- Vi väntar tills det hlir ahsolut nödvändigt. {2 företag) 
- Vi väntar tills vårt moderholag kräver EDI (ITS ) 
- Vi ser inte fördelarna med EDI eftersom varorna alltid 

ank( mimer före dokumenten 

7.4.5 Grupp D 
Hälften av de företag som besvarade enkäten känner inte t i l l EDI (grupp D). Tabell 
7.5 visar att det i gruppen finns fyra företag med helt integrerade system för order, 
avrop, ekonomi och lager. Två av dem uppdaterar systemen minst en gång om dagen 
(D11)» och två stycken minst en gång i veckan (D12). Bland de fyra företag som har 
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stöd för de fyra funktionerna men som inte helt och hållet har integrerat sina system, 
registrerar tre företag förändringar minst en gång om dagen (D21), medan ett företag 
gör det minst en gång i veckan (D22)-

Tabell 7.5 Grupp D fördelad på undergrupper 

Grupp ^21 ^22 ^30 ^40 
Antal 2 2 3 1 4 12 

Fyra företag i gruppen kommer att ha datorstöd för de fyra funktionerna inom ett år 
(D3o). Tolv företag saknar helt eller delvis datorstöd för de administrativa funktio
nerna och har inte för avsikt att komplettera sina system (040). 

Bland företagen i grupp 040 saknar två datorstöd helt och hållet, medan de andra sak
nar stöd för en eller flera av de nämnda funktionerna. 

För de datormogna företagen i denna grupp skulle information om EDI vara det 
behövliga. Med enkäten har ett f rö såtts, men det krävs förmodligen större ansträng
ningar för att övertyga företagen om att EDI är något att satsa på. 

7.4.6 Dokumentflödet i de "EDl-mogna " piretagen 
De fem företag i grupp A som idag använder EDI , de två datormogna företagen i 
grupp B som planerar att införa EDI inom ett år och ITS i grupp C som säger sig 
kunna implementera EDI så snart Iggesund Timber kräver det, köper tillsammans 
37% av Iggesund Timbers årsvolym virke och står för 27% av dokumentflödet i sam
band med försäljning av trävaror. Av detta flöde består 17 procentenheter av order, 
orderbekräftelser, kontrakt, avrop, fakturor och specifikationer. 

7.4.7 Datorm ognaden i populationen 
Tabell 7.6 visar den allmänna datormognaden bland företagets kunder, agenter och 
marknadsbolag. Bokstaven X i tabellhuvudet symboliserar gruppbeteckningarna A - D . 
Under t.ex. kolumnrubriken X 11 fmns alla företag från grupperna A - D med index n=l 
och m= 1. Den gemensamma nämnaren för företagen i grupp X n är således att de har 
fullständigt integrerade system för registrering av order, avrop, ekonomi och lager 
och att de uppdaterar systemen minst en gång om dagen. 

Tabell 7.6. Enkätsvarens fördelning på umlergrupper 

Index Total ^11 ^12 ^30 ^40 
Antal 48 8 2 12 4 10 12 
Andel 100% 17% 4% 25% 8% 21% 25% 
Andel av års-
volymen 1993 82% 36% 6% 28% 3% 5% 4% 

Företagen som valde att delta i enkätundersökningen köpte 1993 tillsammans ca 82% 
av Iggesund Timbers årsproduktion av sågade trävaror. A v tabellen f ramgår att åtta 
av de fyrtioåtta företag som besvarade enkäten tillhör den undergrupp som har den 
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"högsta datormognaden" ( X i i ) . Fem av dessa använder redan, eller planerar att börja 
använda EDI (A 11 och B i i - se tabell 7.2 och 7.3). Bland företagen med den högsta 
datormognaden finns två som inte känner t i l l begreppet EDI ( D i i - se tabell 7.5) 

De företag som idag använder EDI tillhör grupperna X i i och X21. Förutom dessa fem 
finns 15 andra företag med motsvarande grad av datormognad. Dessa företag inklu
sive företagen i grupp X 12 köper 70% av Iggesund Timbers årsvolym av sågade trä
varor. 

De företag som tillhör grupperna X30 och X40 och därmed saknar datorstöd helt eller 
delvis, svarar för 9% av årsvolymen. 

7.4.8 Antal anställda 
Bland företagen som besvarade enkäten är 11 företag små, med mindre än 10 anställ
da. T i l l gruppen med 11-199 anställda hör 30 företag. De övriga 7 företagen är stora 
företag med mer än 200 anställda. 

Av tabell 7.7 framgår att andelen stora företag är högre i grupperna A och B än i 
grupperna C och D. Bland företagen som använder EDI eller har planer på att börja 
använda tekniken (grupperna A och B), är 5 av 14 företag sådana som har 200 an
ställda eller fler. Bland företagen som ingår i de två grupper som inte har planer på att 
börja använda EDI (grupp C och D) är 2 företag av 34 sådana som är riktigt stora. I 
denna undersökning är de stora företagen, med 200 anställda eller fler således mer 
väl representerade, relativt sett, i grupperna med större intresse för EDI (A och B) än i 
de övriga. 

Tabell 7.7 Tabellen visar hur stora företagen i respektive 
huvudgrupp är 

Antal anställda Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 
n < 1 0 1 2 8 
1 1 < n s 2 0 0 2 6 7 15 
200 < n 2 3 1 1 

7.5 Resultat av kapitel 7 
• Hälften av de 48 foretag som bevarat enkäten känner till begreppet EDI. 

• Fem företag utnyttjar EDI idag. Tre av dessa använder EDlFACT-standard. 

• Bland de foretag som idag använder EDI har tre fullständigt integrerade system 
medan två har system som inte är fullständigt integrerade. 

• Nio företag tänker införa EDI inom fem år. Sju av dem tänker anväruia EDIFACT-
standard. Tre företag planerar för att implementera EDI inom ett år. 
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De EDI-användande företagen står tillsammans med de företag som planerar att 
börja använda EDI inom ett år (inklusive TTS som implementerar EDI då Iggesund 
Timber så önskar) för 37% av årsvolymen. Samma företag står för 27% av doku
mentflödet i samband med försäljning av trävaror. Order, orderhekräftelser, kon
trakt, avrop, fakturor och specifikationer utgör ca 17procentenheter. 

Ungefär hälften av de företag som hesvarade enkäten har datorstöd för order, av
rop, ekonomi och lager. 

I populationen som helhet har 62% av företagen samma profil beträffande dator
mognad som de EDI-användande företagen har. 

De företag som helt eller delvis saknar datorstöd står tillsammans för 9% av Igge
sund Timbers årsvolym av sågade trävaror. 

Företag med fler än 2(K) anställda har större representation bland företag som 
använder eller planerar att börja använda EDI än bland de övriga. 
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8. RESULTAT AV TELEFONINTERVJUER 

De företag som var föremål för enkätundersökningen (se kapitel 7) utgjordes av kun
der, agenter och marknadsbolag. För att ta reda på om Iggesund Timbers övriga 
affärspartner ägnar sig åt EDI-aktiviteter, intervjuades banker, speditörer, skepp-
ningsagenter m. f l . per telefon. Resultatet av intervjuerna redovisas nedan. 

8.1 Företag som använder EDI idag 
Bland de tillfrågade 22 företagen finns 5 som använder EDI idag; alla med EDIFACT 
som standard. T i l l denna grupp hör: Bilspedition, Nordisk Transport, Tor Line, SJ 
Gods, och Handelsbanken. (Ytterligare företag med anknytning t i l l Iggesund Timber; 
MoDo Paper, S-E-banken, Bankgirocentralen och Postgirot, har erfarenheter av EDI , 
men kunde inte nås för intervju.) 

8.1.1 Bilspedition AB 
Källa: Gösta Mellquist, EDI-ansvarig, Bilspedition 

Bilspedition har utnyttjat EDI sedan 1984. Tidigare använde företaget inte EDIFACT 
som standard, men alla nya projekt bygger på EDIFACT. Andelen EDIFACT-base-
rade EDI-projekt är hittills ca 5% och företaget har omkring 300 svenska EDI-part-
ner. Företaget driver också projekt med utländska kunder. 

Bilspedition använder idag i stort sett alla de meddelanden som tagits fram av 
EDIFACT Transport och ca 15% av företagets informationsflöde förs över via EDI . 
Den maximala andelen transaktioner som skulle kunna föras över via EDI är troligen 
50-60%. Att andelen inte kan bli så mycket högre beror på kundstrukturen - Bilspedi
tion A B har ca 40 000 kunder i Sverige. 

Fördelama med EDI är enligt Gösta Mellquist: 

• tidsbesparingen t i l l följd av att information flyttas snabbare från en part t i l l en 
annan 

• att EDI ger möjlighet för Bilspedition att ingå som en integrerad part i vissa kun
ders logistiska system, ett uppdrag som inte är så vanligt, men desto viktigare då 
det förkommer. 

Nackdelarna med EDI är: 

• att EDI är dyrt att införa 

• att det finns ett visst startmotstånd då man tar sig an en ny part 

• att det ofta uppstår problem, om än triviala, beträffande kommunikationstekniken. 
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8.1.2 Nordisk Transport RaU AB (NTR) 
Källa: Karl-Erik Manula, dataavdelningen, NTR 

NTR skickar exportinstruktioner och transportaviseringar i form av EDIFACT-med-
delanden ti l l kunden SSAB. 

Företaget har också planer på att börja samarbeta med SJ Gods. NTR kommer i fall 
av ett samarbete att skicka fraktsedlar t i l l SJ Gods och f å debi te rings besked tillbaka. 

Fördelama med EDI är enligt Kari-Erik Manula: 

• att nödvändig information når systemet tidigare 

• att EDI ger möjlighet för NTR att besvara kundernas frågor om var ett visst kolli 
befinner sig, eftersom de olika speditörema längs vägen får transporthandlingarna 
på tidigt stadium 

• att bilamas väntetider hos olika speditörer minskar, eftersom speditören inte behö
ver lägga ned tid på att registrera information i sitt system. 

Nackdelarna med EDI är enligt samma källa: 

• att det är arbetskrävande att i inledningsskedet få överföringar att fungera. 

8.1.3 Tor Line AB 
Källa: Lars Nordlander, datachef, Tor Line 

Tor Line har sedan ca tio år tillbaka bedrivit EDI-samarbete med Volvo och STORA 
Timber. Samarbetet innebär att Gruvöns sågverk skickar skeppningshandlingar t i l l 
Tor Line. I gengäld skickar Tor Line fakturor t i l l STORA Timber i form av 
EDIFACT-meddelanden. 

Tor Line planerar att börja skicka EDIFACT-meddelanden också t i l l ett transportföre
tag. 

Fördelama med EDI är enligt Lars Nordlander: 

• att informationsflödet blir snabbare 

• att informationsfiödet blir säkrare 

• att det manuella arbetet blir mindre tidskrävande. 

(Lars Nordlander säger sig vara odelat positiv t i l l EDI.) 

8.1.4 SJ Gods 
Källa: Uno Wendelnian, chef för avd. för extern kommunikation, SJ Gods 

SJ Gods påbörjade sitt EDI-arbete för ca 3 år sedan eftersom man såg f ramför sig att 
kunderna skulle kunna börja ställa krav på att få föra över affärsdokument elektro
niskt. Kunderna, f ramför allt STORA och SSAB, skickar fraktsedlar i form av EDI-
meddelande och får fakturor tillbaka från SJ Gods. 
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I framtiden kommer SJ Gods att skicka EDI FACT-baserade internationella fraktsed
lar t i l l kunder och andra jämvägsförval tningar men också annan transportinformation. 
Den norska järn vägsförvaltningen står på tur för ett pilotprojekt. 

Fördelama med EDI är enligt Uno Wendelman: 

• att det administrativa arbetet rationaliseras 

• att felfrekvensen minskar 

• att informationshanteringen går snabbare 

• att större informationsmängder kan hanteras 

• möjligheten att skapa större logistiska system. 

Nackdelarna med EDI är enligt Uno Wendelman: 

• att EDI kostar pengar. 

8.1.5 Handelsbanken 
Källa: Anne Johansson, avdelningen för datoriserade företagstjänster. 

Handelshanken 

Handelsbanken arbetar aktivt med EDI eftersom kunderna i stor utsträckning kräver 
att få utföra elektroniska betalningar. Under 1991 gick Handelsbanken med i ett 
pilotprojekt. Projektet innebar att tre betalningsmeddelanden som förkommer i sam
band med utlandsbetalningar skulle utbytas elektroniskt i EDIFACT-standard. Idag är 
projektet avslutat och meddelanden skickas mellan Handelsbanken och några av de 
största kunderna. 

Under 1994 kommer ett nytt pilotprojekt att starta, där också bankgirocentralen är i n 
volverad. Samma meddelanden, nämligen debiteringsbesked, (utökad) betalningsor
der och (utökat) krediteringsbesked, skall användas som betalningsmeddelanden 
inom Sverige. 

8.2 Företag som inte använder, men som planerar att införa EDI 

8.2.1 JerreRailAB 
Källa: Anders Newstam, datachef, Jerre Rail 

Jerre Rail planerar att börja skicka fraktsedlar t i l l SJ Gods i samband med transporter 
t i l l andra länder. SJ Gods kommer då att skicka fakturor tillbaka. Projektet startar 
underförs tå halvåret 1994. 

8.2.2 A hlmark Shipping AB 
Källa: Kristina Ahlherg, Ahlmarks Data 

Ahlmarks Data ansvarar för EDI-frågor inom Ahlmarks-koncemen. För närvarande 
planerar man att förenkla hanteringen av tullinformation med hjälp av EDI . 
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8.2.3 Statens jordbruksverk 
Källa: Ulf Tillgren, dataenhetschef SJV 

Jordbruksverket har planer på att eventuellt starta ett EDI-samarbete med Tullverket. 
Jordbruksverket skall, om samarbetet blir av, skicka export- och importlicenser t i l l 
Tullverkets system, tulldatasystemet (TDS). 

8 J Resultat av kapitel 8 
• Flera av Iggesund Timbers affärspartner har erf arenheter av EDI. Gemensamt för 

dessa är att de är att de antingen säljer transporttjänster eller betalningstjänster. 

• Flera andra företag har konkreta planer på att börja utveckla EDI-projekt till
sammans med några av sina affärspartner. 

• Bland de företag som inte har några planer på EDI-projekt finns mindre bilspedi-
törer och skeppningsagenter. 
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9. EDIFACT-BASERADE AVROP 

En tillämpning av EDI skulle kunna innebära att ett sågverk tar emot EDI-baserade 
avrop från en kund eller någon som agerar i kundens ställe. För Iggesund Timber 
skulle t i l l exempel marknadsbolaget Nord Europeese Houtimport i Holland kunna 
vara en tänkbar EDI-partner i ett sådant sammanhang. I detta kapitel analyseras infor
mationsflödet i samband med ett hypotetiskt EDI-samarbete mellan de två partema, 
och det är just avropet som står i fokus. 

9.1 Kundorderstyrning 

9.1.1 Kundorderstyrning med hjälp av elektroniska avrop 
Sågverkens branschforskningsinstitut Trätek är intresserade av att studera möjlighe
ten att kundorderstyra med hjälp av elektroniska avrop. I projektet KAP, som ingår 
som en del i det övergripande logistikprojektet TRÄ50 , studerar Trätek möjlighetema 
litet närmare. Tanken är att ett avrop från kunden skall kunna skickas direkt in i såg
verkets administrativa system med uppgift om exakt leveransdag, och på så sätt göra 
underlaget för produktionsplaneringen relativt säkert. 

Kundorderstyming handlar emellertid t i l l stor del om att produktionsplaneringen skall 
göras överflödig (se kapitel 3.8). Träteks vision är därför att kundema i framtiden 
skall kunna skicka EDI-baserade avrop t i l l leverantörens produktionsplanerings
system, och att produklionsplaneringssystemet i sin tur automatiskt skall kunna föra 
avropsinformationen vidare t i l l linjens procesställen. Om detta vore möjligt skulle 
produktionen kunna automatiseras i större utsträckning än idag, samtidigt som pro-
duktema skulle "dras" igenom produktionsprocessen med hjälp av kundens avrop. 

9.1.2 Andra möjligheter att kundorderstyra? 
Det finns dock flera möjligheter att uppnå kundorderstyming. Iggesund Timber strä
var t i l l exempel idag efter att periodisera alla kontrakt så att man vet vilken vecka 
kunden v i l l ha sina varor. Produktionsplaneraren försöker sedan planera produktionen 
utifrån dessa relativt säkra uppgifter. Kundens avrop får bli den signal som anger den 
exakta tidpunkt då en speditör för kundens räkning kommer att hämta varoma. Kon
sekvensen blir att avropet idag ofta når sågverket väldigt nära inpå den tidpunkt då 
varoma skall lämna sågverket. Den exakta leveransdagen blir alltså känd sent. 

9.2 Obligatorisk information 
För att det skall vara möjligt för NE att skicka avrop t i l l Iggesund Timber enligt 
EDIFACT-standard, måste följande villkor vara uppfyllda: 
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• NE:s system måste kunna förse EDIFACT-meddelandets obligatoriska fält med i n 
formation (se kapitel 3.3.2 för obligatoriska fält och bilaga 6 för EDIFACT-medde
landets innehåll). 

• NE:s system måste kunna förse Iggesund Timbers system med den information som 
krävs för att en lastorder skall kunna skapas. 

• I EDIFACT-meddelandet måste det finnas plats för den information som Iggesund 
Timbers system kräver av NE:s system. 

9.2.1 Despatch Order 

För att EDI-systemet skall acceptera EDISAW:s EDIFACT-meddelande för avrop 
("Despatch order"), måste meddelandet innehålla ett antal uppgifter. Uppgifterna 
hämtas från NE:s system och konverteras t i l l EDIFACT-format av EDI-systemets 
konverteringsfunktion. Bi ld 9.1 vi sar vilka uppgifterna är. 

Despatch Order 

lastordernr. 

datum* 

namn" 

transportinfo. 

kontraktsnr. 

avropsvol. 

lossningsort 

lastningsort 

lev. villkor 
T.ex. lastdatum 
T.ex. köparens namn 

Figur 9.1 EDI-systemets inforinationshehov - obligatoriska fält i 
"Despatch Order" 

9.2.2 SÅG2000 

Då Iggesund Timbers system SÅG2000 tar emot det elektroniska avropet, måste viss 
information finnas tillgänglig för att en lastorder skall kunna skapas. Lastordem är 
nyckeln t i l l många andra affärsdokument som skapas av Iggesund Timbers admini
strativa system i samband med att trävaror säljs och levereras (se kapitel 5.4), och det 
är därför lastordern står i fokus i detta resonemang. 
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Informationsbehovet hos SÅG2000 framgår av figur 9.2. Vissa uppgifter hämtas 
automatiskt från kontraktsmodulen (kursiverade fält), medan andra uppgifter idag 
måste registreras manuellt. Om elektroniska avrop skall användas, bör EDIFACT-
meddelandet innehålla så många uppgifter som möjligt av dem som idag matas in 
manuellt hos Iggesund Timber. Detta för att dokumenthanteringen i så stor utsträck
ning som möjligt skall bli automatisk. 

Iggesund T imbers AS/400 

lastordernr 

lastorderdatm 

köpare 

lev. adress 

kundens ref. 

leveranstid 

leveransvecka 

kontraktsnr. 

kontraktsrad 

aktuell volym 

leveransvillkor 

lev.sätt 
iP iP l 

huvudtransport 

lastningsort 
BBBBBH 

avsändningsort 

lossningsort 

faktureringssätt 

Figur 9.2 Informationshehovet hos SÅG20()() 

9.2.3 Jämförelse mellan de tre systemen 
En studie av filbeskrivningama över NE:s system visar att systemet kan tillhandahålla 
de flesta av de uppgifter som EDI-systemet kräver. Den enda uppgift som ingår som 
obligatoriskt fält i EDIFACT-meddelandet "Despatch Order" och som NE:s system 
inte kan tillhandahålla är leveransvillkoret. Uppgiften krävs i och för sig inte av Igge
sund Timbers system, eftersom uppgiften om leveransvillkor redan idag hämtas 
internt från kontraktsmodulen då en lastorder skapas. Men om man skall följa 
EDIFACT-standarden bör uppgiften finnas med i avropet. 

Lösningen på problemet är att NE antingen kompletterar sitt system så att den egna 
lastordermodulen kan hämta uppgiften om leveransvillkor från exempelvis den egna 
kontraktsmodul. Ett alternativ skulle kunna innebära att någon hos NE manuellt 
kompletterar avropet med uppgift om leveransvillkoret då avropet skickas t i l l Igge
sund Timber. 

I förhållande t i l l Iggesund Timbers system har NE:s system dock fler brister än i för
hållande t i l l EDIFACT-meddelandet. Uppgiften om leveranstid i Iggesund Timbers 
system anger den exakta leveransdagen. Via avropet från NE kommer denna uppgift 
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Iggesund Timbers system t i l l hända. Däremot får SÅG20(X) inte uppgiften om leve
ransvecka från avropet. Problemet kan troligen lösas genom att SÅG20(X) själv 
"översätter" uppgiften om leveranstid t i l l aktuell leveransvecka. 

SÅG2000 vi l l också ha information om vilken/vilka kontraktsrader som avropas. 
Den uppgiften fmns heller inte i NE:s system, vilket gör att Iggesund Timbers för
säljningspersonal idag manuellt måste komplettera varje avrop från NE med den 
uppgiften för att lastordem skall kunna ställas ut. Om avropet blir elektroniskt kan 
SÅG2(XX)förmodli gen själv leta reda på informationen om kontraktsrad i den egna 
kontraktsmodulen, genom att kombinera de avropade sortimenten (dimension, kvali
tet m.m.) med det kontraktsnummer som avropet anger. (Information om de avropade 
sortimenten fmns med i icke-obligatoriska segment i EDIFACT-meddelandet 
Despatch Order. Informationen fmns också tillgänglig i NE:s system.) 

Uppgiften om leveranssätt talar om med vilket transportmedel varorna skall transpor
teras. Idag läggs uppgiften in manuellt av Iggesund Timbers försäljningspersonal i 
form av en kod. Även uppgifterna om lastningsort, avsändningsort och lossningsort 
registreras manuellt på lastordem. Denna information borde egentligen registreras av 
den part som bär ansvaret för transporterna och därför känner t i l l detaljerna kring den. 
I fallet NE är det leveransvillkoret FAS (free alongside ship) som används, vilket 
innebär att sågverket bara ansvarar för att ställa varorna på den kaj som NE avser att 
lasta ifrån. I praktiken är det alltså NE som bär ansvaret för transporten, vilket inne
bär att det borde vara mest rationellt att NE förser SÅG2000 med uppgifterna via 
avropet. 

Som framgår av figur 9.3 har NE i sitt system tillgång t i l l uppgifterna om lastningsort 
och lossningsort, medan det saknas uppgift om avsändningsort och leveranssätt. Vem 
som skall förse Iggesund Timbers system med dessa två uppgifter blir därför i prakti
ken en förhandlingsfråga. Båda parter har att välja mellan att komplettera sina system 
eller att registrera avsändningsort och leveranssätt manuellt i samband med att det 
elektroniska avropet skickas iväg/tas emot. 

Uppgiften om fdktureringssätt (delfakturering eller avslutande fakturering) registre
ras idag manuellt hos Iggesund Timber. Det är inte otänkbart att företaget även fort
sättningsvis kommer att vilja registrera detta manuellt, eftersom sågverket rimligen 
även fortsättningsvis kommer att vil ja ha fu l l kontroll över faktureringen. 
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Figur 9.3 Informationsbehov och förekomst av information i samband med elektroniska 
avrop. I beskrivningen av Iggesurid Timbers system visar den vita delen de fält som last-
ordermodulen fyller med information som hämtas internt från någon annan modul i systemet. 
Den information som saknas i modellen är uppgifter om leveranssätt. lastningsort, avsänd-
ningsort och lossningsort. Företagen får förhandla om hur informationen ska komina Igge
sund Timbers system till hända. 

Summering 

Om Iggesund Timber och NE vi l l kommunicera med hjälp av elektroniska avrop, 
måste åtminstone Iggesund Timbers system modifieras. SAG2000 kommer på så sätt 
själv att kunna skapa information t i l l fälten leveransvecka och kontraktsrad med hjälp 
av den information som finns i NE:s avrop. 

Andra uppgifter som krävs av SÅG2000 och som idag inte finns tillgängliga i NE:s 
system, är sådana som rör leveranser. Uppgifterna bör tillhandahållas av NE antingen 
med hjälp av företagets system, som då behöver kompletteras, eller manuellt. Ett 
alternativ är att Iggesund Timber själv registrerar de aktuella uppgifterna i lastorder-
modulen hos SÅG2000. En del av idén bakom EDI går då förlorad, eftersom det är 
just de manuella inslagen i dokumenthanteringen man vi l l undvika. 

De fiesta uppgifter som krävs för att ett EDIFACT-baserat avrop skall kunna sändas 
från NE ti l l Iggesund Timber och ge upphov t i l l en lastorder, tycks alltså finnas t i l l 
gängliga. Vad man måste tänka på är att alla dessa uppgifter kan vara uttryckta på 
olika sätt i de olika systemen. Man talar i detta sammanhang ofta om att fä l t längdema 
är olika långa. Det ena systemet kan exempelvis uttrycka leverans villkoret i form av 
en förkortning, medan ett annat använder hela uttrycket. Om fäl t längderna inte över
ensstämmer måste något av systemen modifieras. 
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EDIFACT-meddelandet är däremot relativt flexibelt vad gäller fältlängder och har 
också utrymme för en stor mängd information. Med EDIFACT-meddelandet kan man 
därför föra över information mellan de båda företagens system även om EDIFACT-
meddelandet saknar ett fält med relevant namn. Det hela handlar då om att de båda 
företagen måste komma överens om hur deras respektive system skall tolka informa
tionen i ett visst fält i EDIFACT-meddelandet. I ett större perspektiv kan det emeller
tid finnas problem med sådana "privata" överenskommelser, eftersom ett företag med 
många olika EDI-partner får flera special överenskommelser att hålla reda på. Det är 
j u också problem av den typen som EDI enligt EDIFACT är ämnat att överbrygga. 

93 Resultat av kapitel 9 

• Såväl Iggesund Timbers som NE.s system måste kompletteras om avrop skall 
kunna skickas respektive tas emot elektroniskt. 
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10. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

10.1 Iggesund Timbers vinster av EDI 
Det finns förmodligen flera möjligheter att effektivisera Iggesund Timbers informa
tionsflöde. Ett verktyg för detta är EDI . Här föl jer en diskussion om de möjligheter 
EDI skulle kunna innebära för Iggesund Timber. Diskussionen och slutsatsema kan 
tyckas vara allmänt hållna och detta beror på att resultaten som kom fram i kapitel 6-
8, d.v.s. frekvensen av affärsdokument och erfarenheterna av EDI hos Iggesund 
Timbers affärspartner, endast är ett par av de faktorer man måste ta hänsyn t i l l då 
man funderar över att inleda EDI-projekt. Det är därför inte särskilt meningsfullt att 
diskutera EDI utifrån varje enskild affärsrelation - det för dessutom arbetet för långt. 

I kapitel 10.2 diskuteras det konkreta fallet då ett företag, i det här fallet marknadsbo
laget Nord Europeese Houtimport (NE), skickar elektroniska avrop t i l l Iggesund T im
ber. 

10.1.1 Förutsättningar för EDI 
Rent generellt kan man säga att Iggesund Timber har förutsättningar för att använda 
EDI; företaget har integrerat sitt OLF-system med MPPS och med ekonomisystemet. 
Någonting som skulle kunna inskränka nyttan av EDI för Iggesund Timber är dock 
att det förekommer vissa luckor i det interna informationsflödet. Det är f ramför allt 
signalen mellan utlastning och fakturering som är problematisk. Man måste idag på 
försäljningsavdelningen hålla varje utlastning i minnet och får inte automatiskt 
information om när fakturering skall ske. 

En annan viktig förutsättning för EDI är att det finns affärspartner att använda EDI i 
samarbete med. Enkät- och intervjuundersökningarna visar att det finns marknadsbo
lag, kunder, speditörer och banker med erfarenheter och/eller intresse av EDI . 

Dessa faktorer är viktiga förutsättningar för EDI . En annan viktig faktor är medveten
heten om de administrativa kostnaderna. Förhoppningen är att detta examensarbete 
kan bidra t i l l att underlätta beräkningen av dessa kostnader. 

10.1.2 Information rakt in i systemet 
Iggesund Timber är ett företag vars informationsflöde präglas av utgående affärsdo
kument. En följd av detta är att det ofta blir mottagaren och inte det sändande sågver
ket som erhåller rationaliseringsvinsten av att information överförs med hjälp av EDI . 
Sändaren av ett affärsdokument tvingas j u skapa meddelandet även om överföringen 
görs med hjälp av EDI , medan mottagaren tar in meddelandet direkt in i sitt system. 
(Resonemanget fömtsätter att alla affärsdokument är lika arbetssamma att hantera.) 
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Trävaruspecifikationema, för att ta ett exempel, innehåller en rad uppgifter om varje 
virkespaket. Den köpare som har ett datorsystem där han regi strerar lagerförän
dringar, kan rationalisera sitt administrativa arbete om han får specifikationerna i 
form av EDI-meddelanden rakt in i systemet. Iggesund Timber och UniTimbers 
övriga ägarföretag skickar idag specifikationer till sitt försäljningsbolag. Rationalise
ringsvinsten ligger i det fallet helt och hållet hos UniTimber, även om vinsten indirekt 
kommer sågverken till del såsom delägare i UniTimber. För att ge sågverken direkta 
vinster av EDl-samarbetet, planerar företagen att EDI-basera avropen från UniTimber 
till sågverken. Det är över huvud taget viktigt att alla de parter som tillsammans dri
ver ett EDI-projekt, känneratt vinstema delas mellan båda företagen. 

För Iggesund Timbers del skulle arbetet med orderbekräftelser, kontrakt och avrop 
underlättas om företaget hade möjlighet att ta emot EDIFACT-meddelanden. Idag 
läggs en hel del arbete ned på att göra manuella registreringar när affärsdokumenten 
kommer in från kunder och andra affärspartner. När till exempel ett kontrakt anländer 
per telefax registreras det i OLF-systemet. Då sedan kontraktsoriginalet anländer per 
brev kontrollerar man att kontraktet har lagts in korrekt i systemet och att köparen har 
formulerat kontraktet just så som partema kommit överens om. Registreringsmomen-
tet skulle säkert bli mindre tidskrävande om kontrakten skickades från köpama i form 
av EDIFACT-meddelanden. 

Kundens avrop är ofta svåra att tolka eftersom de kan vara handskrivna och ibland 
svårlästa till följd av att de överförs via telefax. Om avropsinfonnationen kunde släp
pas rakt in i systemet med hjälp av ett EDIFACT-meddelande, skulle hanteringen 
undedättas. Kontrollen av avropen skulle sannolikt också gå snabbare samtidigt som 
lastordem skulle bli mindre tidskrävande att framställa. 

Även de finansiella affärsdokumenten skulle kunna hanteras mer rationellt med hjälp 
av EDI. SWEDIFACT Finans modell för så kallade elektroniska betalningar skulle 
kunna vara intressant att titta närmare på (se kapitel 3.7,7). 

10.1.3 Ett mer korrekt informationsflöde 

Ett avropsmeddelande i EDIFACT-form skulle kunna ge tidsvinsterom det automa
tiskt kontrollerades mot det aktuella kontraktet och gick tillbaka till sändaren om fel 
kontraktsnummer eller fel artikelnummer avropats. Idag lägger försäljningsavdel
ningen ned ett tidsödande arbete på att kontrollera att avropen innehåller korrekt in
formation och de får ofta ta kontakt med kunden för att korrigera avropet, varpå kun
den sedan skickar ett nytt och förhoppningsvis korrekt avropsmeddelande. 

Över huvud taget skulle felfrekvensen i informationsflödet sannolikt minska om man 
kunde utnyttja EDI, eftersom antalet registreringsmoment skulle bli färre om informa
tionen skickades från system till system på elektronisk väg. 
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10.1.4 Snabbare informationsflöde - snabbare fysiskt flöde 
I samband med att varor skeppas till marknadsbolagen, händer det att förseningar 
uppstår till följd av att informationsflödet inte fungerar tillräckligt snabbt. Detta beror 
bland annat på ett fenomen som kallas regleringsposter. Eftersom det är svårt att 
exakt beräkna hur många paket som skall få plats på en båt skapar sågverket i samråd 
med kunden ofta dessa regleringsposter; ett antal paket som kan skickas tillbaka till 
lagret om de inte får plats på båten. Den resterande volymen skickas istället i sam
band med nästa leverans. De gånger regleringsposten inte får plats måste konosse-
ment, enhetsdokument och styrmanskvitton skrivas om, eftersom dessa dokument 
inte gäller om uppgifterna i dem är felaktiga - volymuppgiften i konossementen måste 
exempelvis stämma på decimalen när. Båten ligger vid sådana tillfällen ofta färdiglas
tad och väntar på dokumenten, medan som regel skeppningsagenten skriver om 
dokumenten på skrivmaskin. Detta är ett ofta tidsödande arbete, eftersom det kan 
hända att flera konossement kan behöva skrivas om när regleringsposten är uppdelad 
på olika köpare. Dessutom innebär regleringspostema att försäljningsavdelningen 
måste förändra fakturor, specifikationer och ibland även andra dokument innan faktu
rering kan ske. Detta gör att informationsflödet blir långsammare. Om t.ex. skepp-
ningsagenten i Skämäs kunde kommunicera med Iggesund Timber via EDI skulle 
försäljningsavdelningen kunna få information om utelämnade paket direkt in i OLF-
systemet. På så sätt kan konossementen omedelbart förändras och skickas tillbaka till 
skeppningsagenten, samtidigt som försäljningsavdelningen lätt kan ta fram nya fak
turor och specifikationer samt genast fakturera kunden. 

Ett annat exempel på att informationsflödet inte alltid räcker till är när varor skeppas 
till England från Göteborg. För att den brittiske skeppningsagenten skall få föra 
varorna genom den brittiska tullen, måste han nämligen kunna visa upp fakturor och 
barkningsintyg. Barkningsintygen brukade försäljningsavdelningen tidigare ibland 
skicka till rederiet i Göteborg, men eftersom skepparen då blev tvungen att invänta 
dokumenten innan han kunde lägga ut från Göteborgs hamn, har Iggesund Timber 
istället börjat skicka handlingarna direkt till skeppningsagenten i England. Problemet 
är att breven trots detta inte hinner fram i tid, utan att varorna blir stående på den 
engelska kajen. Genom att som idag skicka de aktuella dokumenten per telefax kan 
dock skeppningsagenten förbereda förtull ningen i väntan på originaldokumenten. 

Här skulle förmodligen EDI kunna bidra till ett snabbare informationsflöde och där
med ett snabbare fysiskt flöde, eftersom originalhandlingama skulle kunna vara 
skeppningsagenten tillhanda ett par minuter efter det att varorna lämnar sågverket. Ett 
problem i sammanhanget är att barkningsintyget (ännu) inte existerar som EDIFACT-
med delande. 

10.1.5 Effektivisering a v informationsflödet 
Resonemanget ovan bygger på att man ersätter dagens dokumentflöde med 
EDI FACT-baserade meddelanden. Det kan dock fmnas anledning att se över dagens 
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dokumenthantering och komma överens med de inblandade partema om hur informa
tionsflödet skall se ut för att vara opti malt. 

Man kan ställa sig bland annat följande frågor: Vilka dokument bör man skicka till 
sina olika affärspartner? Kan t.ex. konossementen ersättas av förenklade konosse-
ment, s.k. "way-bills", i de fall varorna inte säljs på remburs? Vem bör ha ansvaret för 
att ställa ut konossement; skeppningsagenten, utlastningsavdelningen eller försälj
ningsavdelningen? Vem bör sköta fakturering av kunderna då varorna säljs genom 
försäljningsbolag och agenter? Vet alla parter varför varje dokument skickas och är 
sändare och mottagare överens om att varje dokument fyller en funktion? Är det nöd
vändigt att skicka flera kopior av samma affärsdokument? 

När frågorna ovan har besvarats kan man börja fundera över hur EDI skulle kunna 
användas. Möjligen kan man med tillgång till EDI också få nya idéer om hur trans
porter av varor skall gå till . Några av de större transportföretagen arbetar redan idag 
med nya logistiska lösningar där EDI ingår som en nödvändig komponent. 

10.1.6 EDI - ett strategiskt val? 
Då företaget beslutar sig för i vilka relationer man är intresserad av att införa EDI, 
fmns många faktorer att ta hänsyn t i l l . Det kan t.ex. finnas strategiska skäl till att man 
väljer att tillämpa EDI. Man vill kanske inleda ett långsiktigt samarbete med en kund 
och ser då EDI som ett verktyg för att knyta kunden närmare till sig. För en kund kan 
det av samma orsak finna skäl att vända sig till en leverantör med en förfrågan om att 
upprätta en EDI-relation. Det händer också att en affärspartner kräver av en annan att 
affärsdokument tillhandahålls via EDI. Exempel på detta finns inom såväl bilbran
schen som möbelbranschen. 

Egentligen är det en litet udda situation, detta att en leverantör tänker sig att initiera 
EDI-projekt. Som kund i bank eller hos transportföretag är det naturligt att Iggesund 
Timber tar initiativet till att använda EDI, men det kan säkert vara svårt för en leve
rantör att utöva påtryckning på sina köpare; det omvända är förmodligen mera van
ligt. Därför är det också troligt att det i första hand är marknadsbolagen som sågver
ket redan arbetar relativt intimt med, som kommer att bli Iggesund Timbers EDI-
partner. Det hela är förmodligen också en konjunkturfråga. I lågkonjunkturen har 
kunden förhandlingsutrymmet och i högkonjunkturen istället leverantören. Det finns 
också anledning att tro att andra investeringar än sådana som rör EDI-projekt, till 
exempel sådana som ökar produktionshastigheten, får företräde i högkonjunkturen. 
Detta med tanke på att effekterna av EDI kan vara svåra att mäta och att rationalise
ringsviljan ofta inte är så stor då företaget har höga försäljningssiffror. 

10.2 Kundorderstyrning och elektroniska avrop 
Att kundorderstyra produktionen med hjälp av elektroniska avrop på samma sätt som 
vissa företag exempelvis inom bilbranschen gör, kan verka en smula utopiskt då man 
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betraktar sågverksbranschen. Förutom invanda affärsmönster sedan hundratalet år t i l l
baka finns det andra hinder, såsom till exempel tröghet i råvaruflödet och flaskhalsar i 
produktionen. Att använda elektroniska avrop kan emellertid också innebära fördelar. 
Vinstema är troligen till större del förknippade med EDI som kommunikationssätt än 
med kundorderstyming. 

De elektroniska avropen blir däremot centrala om man diskuterar kundorderstyming i 
dess yttersta bemärkelse - det skede då produktionsplaneringen görs överflödig. För
utsättningen för att man skall kunna ta bort produktionsplaneringsmomentet är dock 
att det produktionsplaneringssystem företaget använder förmår skapa optimala pro
duktionsplaner. Ett steg på vägen kan vara att komplettera produktionsplanerings
systemet med produktkalkyler som talar om vilket täckningsbidrag varje postning 
ger. 

10.2.1 Tänkbara problem med kundorderstyming genom elektroniska avrop 
Flaskhalsarna. Om kunden får frihet att avropa sina varor då han så önskar finns det 
risk för att sågverket får svårt att tillgodose kundemas krav på leveranstid. Om flera 
kunder samtidigt avropar artiklar som faller ur stockar med samma dimension, kan 
det uppstå råvambrist i vissa dimensionsklasser. Då kundfördelningen sett per såg-
klass är jämn, minskar emellertid risken för att råvarutillgången blir en flaskhals. Idag 
är Iggesund Timbers kundstruktur sådan att det uppstår brister i vissa stockdimensio
ner med jämna mellanrum. En annan flaskhals är produktionskapaciteten, som kan 
vara begränsande om alltför många kunder vill avropa sina leveranser samtidigt. 

För att överbrygga dessa båda flaskhalsproblem måste sågverket styra kundens avrop 
på något sätt. Genom att periodisera kontrakten i viss utsträckning och samtidigt 
kräva att kunden avropar inom en aktuell kontraktsperiod, kan sågverket se till att det 
finns tillgång till råvara. 

Sågverket får också kräva av kunden att avropet görs med tillräckligt god framför
hållning. Då man bestämmer med vilken framförhållning kunden måste avropa måste 
man väga in det faktum att genomloppstiden varierar för olika artiklar och att det all
tid finns risk för oförutsedda händelser som kan försena produktionen. 

Speciella kundkrav - längdfördeInin^en. Ibland har kunden speciella krav på de arti
klar han skall köpa som inte går att uttrycka med hjälp av artikelnumret. Detta gäller i 
synnerhet längdfördelningen bland de olika virkespaketen i en leverans. 

Dessa speciella krav måste sågverket naturligtvis förhandla med kunden om. Av juri
diska skäl bör det framgå av kontraktet vad de båda partema har kommit överens om 
beträffande längdfördelningen, men det är också en fördel om det framgår också av 
kundens avrop vad han har för önskemål. Risken blir då mindre att produktionsplane
raren glömmer bort att ta hänsyn till kraven. I EDIFACT-meddelandet för avrop finns 
utrymme för att beskriva de längdkrav kunden har. 
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Problemet med kundens speciella krav är alltså inte själva informationsöverföringen, 
utan snarare det faktum att varoma på något sätt måste märkas under det att de produ
ceras. Det är annars lätt hänt att de paket som innehåller de kritiska längdema hamnar 
hos en kund utan längdpreferenser. Men även om man lyckas märka varorna rent 
fysiskt kan det uppstå problem då varoma skall lastas ut. Detta beror på att lagerut
rymmet är för litet för att alla de märkta paketen i en leverans skall kunna ligga 
fysiskt tillgängliga för truckförama samtidigt. Det är arbetskrävande att lasta ut paket 
om man måste lyfta fram sådana som ligger långt in i en trave. Redan då ett paket
nummer reserveras för en viss kund får truckförama i färdigvarulagret idag problem. 
Färdigvarulagret är inte heller datoriserat så tillvida att man kan se exakt var ett vir
kespaket ligger. Det kan därför också vara svårt att veta var man skall leta ett paket 
med ett visst paket nummer som blivit vikt för en speciell kund. 

Manuell hantering. EDI skapar visioner om automatiserade rutiner för dokumenthan
tering och produktionsplanering. I Iggesund Timbers fall kommer elektroniska avrop 
förmodligen inte att innebära att hanteringen av avropen blir helt automatiserad. 
Orsaken är att vissa uppgifter troligen kommer att behöva registreras manuellt (se 
kapitel 9.2.3). 

En annan sak som talar för manuella inslag i det administrativa arbetet är att det alltid 
kommer att finnas behov av att prioritera vissa leveranser. Det är osannolikt att kun
derna själva genom sina avrop skulle kunna få ansvaret för att styra produktionen. 

Dessutom kommer förmodligen också fortsättningsvis fel att förkomma i avropen (fel 
kontraktsnummer anges eller liknande). Eftersom man inte vill skicka in dessa fel i 
det administrativa systemet kommer det att krävas någon form av kontroll. Möjligen 
kan kontrollproceduren automatiseras genom att EDI-systemet kontrollerar rimlighe
ten i avropet med hjälp av informationen i SÅG2000. Om avropet innehåller felaktiga 
uppgifter kan i så fall hela eller delar av avropet skickas tillbaka till kunden. 

10.2.2 Vinster med EDI-baserade avrop 
Fördelen med kundorderstyming med hjälp av elektroniska avrop är av två slag; dels 
de fördelar som blir resultatet av starkare kundorderstyrning, nämligen större kontroll 
över lagret, dels de som har med EDI-överföringar i allmänhet att göra. 

Lageroptimering. Det finns ingen anledning att sträva efter att utplåna färdigvam-
lagret. Däremot kan det vara en fördel att ha kontroll över färdigvarulagrets nivå, 
eftersom lager binder kapital och också kan innebära kapitalförstöring om varor blir 
liggande för länge. Då produktionen blir kundorderstyrd finns det möjlighet att min
ska färdig varulagret. Huvudorsaken är att kunderna vet exakt när varoma är färdiga 
för leverans. Eftersom det blir lättare att fömtsäga kundens beteende blir behovet av 
säkerhetslager också mindre. Koordinationsvaroma, de "biprodukter" som faller ur en 
stock samtidigt som de kundorderstyrda varoma faller ut, kommer emellertid alltid att 
ge upphov till ett visst färdigvarulager. 
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Kortare administrativ ledtid. Då avropsinformationen skickas direkt in i sågverkets 
administrativa system, minskar tiden för hantering av avropen. Idag når avropen för
säljningsavdelningen oftast i form av informella meddelanden per telefax som kan 
vara svåriästa. Om avropen tas emot med hjälp av EDI får systemet direkt tillgång till 
avropsinformationen utan att försäljningspersonalen först måste tolka avropsmedde-
landena, vilket gör att hanteringen blir mer effektiv. 

Korrekt information. En trolig fördel med elektroniska avrop är att informationen blir 
mer korrekt då den skickas direkt från kundens system till sågverkets. Med färre regi
streringsmoment minskar risken för feltolkningar och felaktiga tangentnedslag. 

Nya rutiner. Genom att införa nya mtiner är det troligt att man kan förändra invanda 
mönster för sina affärsprocedurer. EDI-projekt fömtsätter samarbete över företags-
gränsema där båda parter noggrant går igenom sina rutiner och diskuterar dessa med 
varandra. Det finns en möjlighet att de inblandade företagen på så sätt ökar sina kun
skaper både om de egna förhållandena och om motpartens. Tillsammans kan de då 
förbättra eller kanske skapa helt nya mtiner som är mer effektiva än de gamla. 

Stordriftsfördelar. Många som har erfarenhet av EDI talar om att man bör betrakta 
helheten då man diskuterar EDI-frågor. För att samarbetet skall bli lyckat krävs att 
båda parter vinner på att införa tekniken. För att investeringen skall bli lönsam krävs 
förmodligen att relativt stora informationsmängder överförs mellan företagen i form 
av flera olika EDIFACT-meddelanden. De meddelanden som i första hand kan vara 
aktuella är, förutom avrop; order, orderbekräftelse, kontrakt, specifikation och fak
tura. 

10.3 Slutsatser 

10.3.1 Allmänna slutsatser 
• Förmodligen skulle man redan genom att se över informationsflödet hos Iggesund 

Timber och utan att for den skull införa EDI, kunna effektivisera företagets hante
ring av information. 

• EDI skulle ytterligare kunna bidra till att effektivisera informationsflödet hos 
Iggesund Timber. De administrativa ledtiderna skulle kunna förkortas, informa
tionsflödet bli mer korrekt och det fysiska flödet snabbare. 

• Även om företaget har goda förutsättningar för att implementera EDI; datorstöd, 
integrerade datorsystem samt ett relativt sammanhängande internt informations -
system, finns det enstaka luckor i det interna informationsflödet som skulle kunna 
göra att foretaget inte till fullo kan tillgodogöra sig vinsterna med EDI. Detta 
gäller framför allt faktureringsmomentet. 

• Iggesund Timber har affärspartner både i kundledet, transportledet och i hetal-
ningsledet som skulle kunna bli potentiella EDI-partner. 
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10.3.2 Slutsatser- kundorderstyming och elektroniska avrop 
• De elektroniska avropen skulle kunna användas för att kundorderstyra produktio

nen i högre grad än idag. Detta beror pä att nyckeln till kundorderstyrning är till
gången till korrekt information vid rätt tidpunkt. Ett elektroniskt avrop innebär 
imijUgheter till ett korrekt och effektivt informationsflöde, och själva införandet av 
tekniken en möjlighet att lära kunderna ett nytt sätt att planera sina avrop, någon -
ting som borde vara lönsamt för båda parter på längre sikt. 

• De elektrcmiska avropen kan emellertid inte ensamma tillgodose sågverkets infor
mationsbehov, eftersom leveranstiderna dä skulle bli oacceptabelt länga till följd 
av att råvarutillgången och produktionskapaciteten lätt blir så kallade flaskhalsar. 
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Olika typer av affärsdokument 

Ansökan om sundhetscertifikat. Sundhetscertifikatet krävs vid export av trävaror till 
Spanien. Ansökan om sundhetscertifikat skickas från sågverkets försäljningsavdel
ning till Skogsvårdsstyrelsen. Av ansökan framgår det att sågverket vill få sina leve
ranser kontrollerade med avseende på skadedjur. 

Avrop. Det meddelande som kunden skickar då han aviserar att det är dags för leve
rans av kontrakterade artiklar. Ett avrop kan avse hela eller delar av kontrakt. Det är 
vanligt att kunden avropar från flera kontrakt i ett avrop. 

Barkningsintyg. Ett meddelande som ställs ut av försäljningsavdelningen i samband 
med att varor skall skeppas till Storbritannien. De brittiska myndighetema kräver 
nämligen att sågverket intygar att varoma är fria från bark. Att varoma är fria från 
bark innebär i sin tur att risken är liten att det finns skadedjur i leveransen. 

Betalningsuppdrag. Lämnas till banken i samband med att ekonomiavdelningen beta
lar leverantörsfakturor. 

Bevaknings lista. Meddelande som talar om för ekonomiavdelningen vilka fakturor 
som bevakas i samband med att bankgirocentralen sköter betalningen av Iggesund 
Timbers leverantörsfakturor. 

Bokning av bil. Informellt meddelande som ofta lämnas per telefon av försäljnings
avdelningen till ett bilspeditionsföretag när det är aktuellt att boka en eller flera bilar 
för leverans av trävaror. 

Bokning av båt. Informellt meddelande från en skeppningsagent eller försäljnings
avdelning till ett rederi då det är aktuellt att skeppa trävaror. 

Enhetsdokument. Ett standardiserat meddelande som krävs av tullmyndigheterna för 
att varor skall få föras mellan två länder. 

Faktura. Betalningshandling som talar om med vilket belopp utställarens konto skall 
krediteras. Fakturan anger också godsets värde och måste därför alltid finnas till 
hands vid införsel i ett land. 

Fakturaförteckning. Ett informellt meddelande som skickas från ITS till ekonomi
avdelningen i samband med leveranser, och som talar om vilka fakturor ITS har beta
lat. 

Fraktsedel. Dokument där det framgår vad som transporteras. SJ skickar kopior på 
sina fraktsedlar till utlastningsavdelningen i samband med att varor levereras på jäm-
väg till Göteborg för vidare transport t i l l England. 

Förfrågan om kommission. Informellt brev från en agent, där det framgår att han vill 
ha sin kommission utbetald. 
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Förfi-ågan om konossement. Informellt meddelande som skickas från försäljnings-
avdelningen till speditören Tor Line i samband med vissa leveranser till England där 
konossement krävs. Tor Line ställer ut konossementen. 

Kommissionsnota. Dokument som talar om vilket belopp som skall utbetalas vid för
säljningsprovision. Kommissionsnotan skapas av Iggesund Timbers system samtidigt 
som fakturoma. 

Konossement. Konossementet eller sjöfraktsedeln är en betalningshandling som 
används eftersom handel ofta sker mellan parter som bor långt ifrån varandra. Om 
partema öppnar en remburs (letter of credit) kan säljaren gå till banken och få betal
ning för sina varor. Banken i sin tur kan skicka konossementet till banken i mottagar
landet som i sin tur inte lämnar ut varoma förrän betalning har skett. Om man handlar 
på öppen kredit (utan remburs) förlorar konossementet sin funktion som betalnings
handling och istället kan man utfärda ett slags fraktsedel som kallas t.ex waybill eller 
non-negotiable waybill. Varoma lämnas då ut till den som står som mottagare på 
fraktsedeln. 

Kontrakt. Försäljningsavtalet mellan köpare och säljare. 

Kvittens. Informellt meddelande som signeras av en chaufför som bevis på att han 
tagit emot varor i samband med billeveranser. 

Lastorder. Intemt dokument som ställs ut i samband med att en kund av ropar. 
Lastordem ger information till utlastningsavdelningen om vilka varor som är aktuella 
för utlastning och vem som skall ha varoma. Lastordem används också extemt i sam
band med att varor skeppas ut från Skämästerminalen. 

Leverantörsfaktura. Faktura som kommer in till ekonomiavdelningen från en leveran
tör av varor eller tjänster. 

Order. Informellt meddelande där kundens förfrågan om att få köpa varor framgår. 

Orderbekräftelse. Leverantörens bekräftelse på kundens förfrågan. 

RemissaJavi. Meddelande från banken som bekräftar att ett konto har krediterats av 
till exempel en kund. 

Skeppningsförteckning. Ger information om vad som skeppas på en bestämd båt. Til l 
försäljningsavdelningen skickas skeppningsförteckningar från vissa skeppningsagen-
ter med information om hur mycket utrymme sågverket har till förfogande på en båt 
som samskeppar virke åt flera företag. Försäljningsavdelningen skickar själv skepp
ningsförteckningar till olika intressenter som bör få information om exakt vilka leve
ranser som skeppas med vilken båt, däribland rederiet Tor Line och de engelska 
skeppnings agentema. 

Specifikation. Det dokument som talar om för kund eller marknadsbolag exakt vad en 
leverans innehåller med avseende på paketinnehållet. 
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Styrmanskvitto. Skeppningshandling på vilken styrman kvitterar de varor som har las
tats på en båt. 

Sundhetscertifikat. Garanterar barkfritt virke. Krävs vid export till vissa marknader av 
stater som exporterar till EU utan att vara medlemmar. Jordbruksverket övervakar 
och vill därför ha ett exemplar. Skeppningsagenten i ankomsthamnen behöver också 
ett exemplar. 

Transaktions lista. Skickas från bankgirocentralen med information om vilka betal
ningsuppdrag som har utförts under en viss dag. 

Uttagsuppgift. Talar om för ekonomiavdelningen med vilka summor ett konto har 
debiterats i samband med att bankgirocentralen betalar företagets leverantörsfakturor. 

Vagnshokning. Ett informellt meddelande som skickas till SJ för bokning av vagnar. 
Meddelandet innehåller uppgifter om avsändare, datum, mottagningsstation, antal 
vagnar m.m. 

Valutaanmälan. Meddelande till Riksbanken (skickas via Handelsbanken) som 
används för att anmäla de transaktioner som gör att företagets konto debiteras med 
mer än 75 000 kronor. 
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Incoterms 1990 
Nedan följer en redogörelse för huvuddragen i den tolkning som görs av leve-
ransklausulema i Incoterms 1990 (Handelskammaren (ICC) 1991). Endast de leve
ransvillkor som tas upp i detta arbete finns med i redogörelsen. För en noggrannare 
genomgång av vad Incoterms 1990 innebär hänvisas till källan ovan. 

EXW(Ex Works - Från fabrik (angiven plats}). Säljarens åtagande innebär att han av 
lämnar godset vid sitt driftsställe; fabrik, lager etc. Det ingår inte i säljarens åtagande 
varken att lasta godset på det fordon köparen tillhandahåller eller att exportklarera 
det. Köparen står för alla risker och kostnader som uppstår under transporten. 

FCA (Free Carrier - Fritt fraktföraren (angiven plats)}. Säljarens åtagande innebär 
att han överlämnar godset exportklarerat till den fraktförare köparen har utsett. 
Exportvillkoret kan användas för alla transportsätt. 

FAS (Free alongside ship - Fritt vid fartygets sida (angiven lasthamn}) Säljarens 
åtagande innebär att han skall avlämna godset vid fartygets sida på kaj eller läktare i 
angiven lastningshamn vid angivet datum. Köparen ansvarar för risk och kostnader 
från denna tidpunkt. Köparen bär ansvaret för exportklarering. Klausulen används 
bara vid sjötransporter. 

C IF (Cost Insurance and Freight - Kostnad, försäkring och frakt (angiven destina-
tionshamn}). Säljarens åtagande innebär att han har ansvar för kostnaderna det inne
bär att frakta godset till angiven destinationshamn. Risken och ansvaret för kostnader 
i fall av oförutsedda händelser övergår till köparen då varorna passerat relingen i 
lastningshamnen. Säljaren har dock ansvar för att teckna och betala en sjöförsäkring 
som täcker köparens risk för att godset skadas eller förkommer under transporten. 
Säljaren ombesörjer exportklarering av godset. Klausulen används vid transport till 
sjöss och på inre vattenvägar. 

C IP (Carriage and Insurance paid to - Frakt frit t inklusive försäkring (angiven desti
nationsort}). Säljarens åtagande innebär att han betalar frakten av godset till angiven 
destinationsort. Risken och ansvaret för oförutsedda kostnader övergår till köparen då 
godset lämnats över till fraktföraren (den förste om där finns fiera som avlöser varan
dra under transporten). Säljaren har dock ansvar för att teckna och betala en transport
försäkring som täcker köparens risk för att godset skadas eller förkommer under 
transporten. Säljaren ombesörjer exportklarering. Klausulen används för alla tran
sport sätt. 
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Det externa informationsflödet i samband med försäljning 

{fortsättning från kapitel 6) 

Leveransvillkor C IP och FCA (England) lossning i Felixstowe el. Unmingliam 

Informationsflöde 
(1. Revidering av volymer cx'h priser.) 

Konlraki skickas per telefax från kunden 

till lörsäljningsavdelningen. 

Signerade kontrakLsonginal skickas per 

brev från kunden till försäljningsax del

ningen. 

Ett signerat kontrakLsonginal skickas från 

försäljningsavdelningen till kunden. 

Kunden avropar per telefax till försälj

ningsax delningen. 

Försäljningsavdelningen bokar vagn hos 

SJ per telefax. 

Försäljningsavdelningen skickar specifi

kation till SJ per telefax. 

Försälj ni ngsavdel ningen skickar koncis-

-sementsförlrågan (x:h skeppningsförteck-

ning till Tor Line per telefax. 

SJ skickar en kopia på sin egen fraktsedel 

till lörsäljningsavdelningen perbrcx . 

F()rsaljningsax delningen skickar faktura, 

barkningsintyg (x:h skeppningsförteck-

ning till den engelske skeppningsagenten 

per telclax. 

Försäljningsax delningen skickar faktura, 

barkningsintyg, och skeppningsförteck

ning till kunden per telefax. 

Försälj ni ngsav del ningen skickar faktura, 

barkningsintyg, skeppningslörteckning 

och specifikation till kunden per post. 

2. 

4. 

6. 

7. 

K). 

11. 

12. 

13. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

till kundens huvudkontor per telefax. 

14. SJ skickar leveranlörsfaktura per pt)st till 

ekonomiavdelningen. 

15. Tor Line skickar lexerantörsfaktura till 

ekonomiax delningen per posi. 

16. Skeppningsagenten skickar leveran

törsfaktura till ekonomiavdelningen per 

post. Kommentar: Det förekommer att 

skeppningsagenten skickar denna faktura 

till kunden, vilket beror på att det vid 

leveransvillkor FCA är ITS som här 

skeppningsagentens kostnader i loss

ningshamnen. 

18. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

SJ:s lex erantörsfaktura. 

19. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

Tor Lines leverantörsfaktura. 

20. Ekonomiax delningen lämnar betalnings

uppdrag ull Handelsbanken angående 

skeppningsagentens leveran tiirslaktura. 

Kommentar: Se anmärkningen vid punkt 

18. 

21. Ekonomiavdelningen får remissa från 

banken per post som säger kunden betalat 

virkeslikviden. 
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Leveransvillkor FCA (England) - lossning 

Informationsflöde 
1-6 se bild 6.1 i kapitel 6. 

7. Försäljningsavdclningcn bokar bål hos 

Ahlmarks i Kramfors per telefon. 

S. Bilspcdilörcn erhåller kvittens då varoma 

hiimtas hos lörsiiljningsavdelningen. 

Konunentar: liilarna tx)kas i regel av 

Alilmarks Shipping AB. 

9. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

och förfrågan om utfärdande av kom»se-

ment per telefax till skeppningsagenten i 

den aktuella hamnen. 

10. Försäljningsavdelningen skickar bark-

ningsintyg (x;h faktura till Ahlmarks 

Shipping. 

11. Försäljningsavdelningen skickar faktura, 

barkningsintyg, kreditntUa tx-h skepp-

ningslörtcckning till ITS per telefax. 

12. Försäljningsav delningen skickar faktura, 

barkningsintyg. kreditnota, skeppnings-

förteckning oc\\ specifikationer till I T S 

per post. 

Leveransvillkor FCA och C IP (England) 
Informationsflöde 
1-6 se bild 6.1 i kapitel 6 

7. Försäljningsavdelningen bokar båt per 

telefon hos MoDo distribution. 

8. Försäljningsav delningen skickar lastorder 

per telefax till Skämäs godsav räknare. 

9. Försäljningsavdclningcn skickar kon^s 

sement, specifikation cKh styrmanskv itto 

till Arndt Shipping med intempost. 

K). Försäljningsavdelningen färdigställer (x:h 

skickar enhetsdokument då v aroma 

lastats på lärtygel. 

/ hlull el. Grangemouth 

13. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

och specifikation till kunden per post. 

14. Ahlmarks Shipping skickar konosse-

menLskopia till försäljningsavdelningen 

och leveranlörsfaktura till ekonomiavdel

ningen per post. 

15. Bilspxjditören skickar leverantörsfaktura 

ull försäljning.sav delningen per brev. 

16. Ekonomiavdelningen lämnar bclalnings-

uppxlrag till Handelsbanken angående 

leverantörsfakluran från Ahlmarks 

Shipping. 

17. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

bil speditörens le\ eranlörsläktura. 

18. Ekonomiavdelningen får från ITS per 

telefax en förteckning över vilka fakturor 

som betalats. 

19. Ekonomiavdelningen får kontoutdrag 

från SE-banken per telefax. 

- lossning i Sunderland 

11. Arndt Shipping skickar styrmanskvitto 

till Ibrsäljningsav delningen då styrman 

sknvit under det. 

12. Arndt shipping skickar konosscment till 

försäljningsavdelningen då styrman skri

vit under dem. 

13. Försäljningsavdelningen skickar bark

ningsintyg (x;h faktura per post till 

skeppningsagenten i Sunderland. 

14. Försäljningsavdelningen skickar bark

ningsintyg, faktura, kreditnota cx,'h 

skeppningsförteckning per telefax till 

ITS. 
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15 Försäljningsavdelningen skickar bark-

ningsintyg, faktura, kreditnota, skepp-

ningslörteckning och specifikationer per 

brev till ITS. 

16. Försäljningsa\ delningen skickar faktura 

och specifikation per brev till kunden. 

17. Ekonomiavdelningen erhåller leveran

törsfaktura per post från MoDo Paper. 

18. Ekonomiavdelningen erhåller leveran-

törsfaktuni från skeppningsagenten. 

LeveransviUkor: FCA (England) biltransport 

Informationsflöde 
la-6a se bild 6.1 i kapitel 6. 

lb-5b Se överst i denna bilaga.. 

7. Bilspcditören erhåller kvittens då 

varorna hämtas. 

8. Försäljningsavdelningen skickar bark-

ningsintyg per post till Arndt Shipping. 

9a. Försäljningsavdelningen skickar bark-

ni ngsintyg, faktura (K'h kreditnota per 

telefax till ITS. 

K)a Försäljningsavdelningen skickar bark-

ningsintyg, faktura, kreditnota (x;h 

specifikation per pt̂ st till ITS. 

1 la. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

(x:h sjDccifikalion till kunden per post. 

Leveransvillkor: CIP (Tyskland) 
Informationsflöde 
1. Agent 2 skickar en order per telefax till 

försäljningsa\delningen. 

2. Försäljningsavdelningen bekräftar ordern 

per telefax till agent 2. 

4. Agent 2 skickar signerade kontraktsorigi -

nal per brev till försäljningsavdelningen. 

19. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

MoDo Papers leverantörsfaktura. 

20. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

skeppningsagentens leverantörsfaktura. 

21. Ekonomiavdelningen erhåller från ITS 

per telefax en förteckning ö\ er vilka fak

turor som betalats. 

22. Ekonomiavdelningen erhåller eu konto

utdrag från SE-banken per telefax. 

12a. Ekonomiavdelningen får en förteckning 

över vilka fakturor som betalats av ITS. 

13a. Ekonomiavdelningen får kontoutdrag 

från SE-banken per telefax. 

9b. Försäljningsavdelningen skickar bark-

ningsintyg cx;h faktura till kunden per 

telefax. 

lOb. Försäljningsavdelningen skickar bark-

ningsintyg, faktura cK:h specifikation till 

kunden per post. 

11 b. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

till kundens huvudkontor per telefax. 

12b. Ekonomiavdelningen får remissa från 

banken som säger att kunden har beta

lat. 

5. Försäljningsavdelningen skickar ett sig

nerat kontraktsoriginal per brev till agent 

1 

6. Försäljningsavdelningen bokar vagn hos 

SJ per telefax. 

7. Försäljningsavdelningen skickar specifi -

kation till NTS per telefax. 
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8. Försäljningsavdelningen skickar läklura 

till NTS per telefax. 

9. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

och specifikation till agent 2 per brev. 

10. Försäljningsas delningen skickar faktura 

( K h specifikation till kunden per brev. 

11. Agent 2 skickar brev cx:h ber ekonomiav -

delningen betala ut kommission. 

12. NTS skickar leverantörsläktura per post 

till ekonomia\ delningen. 

Leveransvillkor: FCA (Tyskland) 
Informationsflöde 
1-5 Se bild 6.6 i kapitel 6/föregående 

beskrivning punkterna 1-5 

6. Jäm\ ägsspediU)ren skickar a\ rop per 

telclax. 

7. Försäljnmgsax delningen bokar \agn hos 

SJ fx;r telclax. 

Leveransvillkor: CIF (Tyskland) 
Informationsflöde 
1-6 se bild 6.6 

7. Instruktion om vidaretransport skickas 

per telefax från försäljningsa\delningen 

till Suezhafx en. 

8. Försäljningsa\ delningen skickar lastorder 

till Skämäs godsa\ räknare per telefax. 

9. Försäljningsavdelningen förser Arndt 

Shipping med specifikation (X"h underlag 

lör konossement via internpost. 

10. Arndt Shipping skickar per internpost 

konossemcniskopior cx;h förteckning 

(iver det gods som skeppats till försälj -

ningsavdelningen. 

11. Försäljningsa\ delningen skickar specifi-

kalion till agent 1 per telefax. 

13. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings-

upfxlrag til l Handelsbanken angående 

NTS leverantörsfaktura. 

14. Ekonomiavdelningen får remissa med 

brev från Handelsbanken som säger att 

kunden betalat sin faktura. 

15. E lämnar betalningsuppdrag till 

Handelsbanken angående kommission till 

agent 2. 

8. Försäljningsavdelningen skickar specifi -

kation till SJ per telefax. 

9a. Om agent I , se bild 6.6 i kapitel 6, punk

terna 9-12 I5(x-h 16 

9b. Om agent 2. se föregående beskrivning, 

punkterna 9-11, 14, cx:h 15. 

12. F(>rsäljning.savdelningen skickar faktura, 

specifikation (x:h kt)mmissionsnota per 

brev till agent 1. 

13. Hamnlörvaltningen i Sue/hal\en skickar 

faktura per ptist till ekonomiavdelningen 

avseende pråmtransporten till Tyskland. 

14. Agent I skickar brc\ (x.h ber ekonomiav

delningen betala ut kommission. 

15. Ekonomiax delningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

leverantörsfakturan från Sue/hafven. 

16. EkonomiaN delningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

leve rantörsfakluran från agent I . 

16. Ekonomiavdelningen får remissa från 

banken per brev som säger att kunden 

betalat sin faktura. 
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Leveransvillkor: C IP (Sverige) biltransport 

Informationsflöde 
1. Order från kunden till försäljningsavdel -

ningen per telefax. 

2. Orderbekräftelse per telefon eller telefax 

till kunden från försäljningsavdelningen. 

3. Kontrakt från kunden till försäljningsav

delningen per telefax. 

4. Två signerade kontraktsoriginal skickas 

från kunden till försäljningsavdelningen 

per brev. 

5. Ett signerat kontraktsoriginal skickas per 

brev från försäljningsavdelningen till 

kunden. 

6. Kunden a\ ropar till försäljningsavdel -

ningen. 

Leveransvillkor EXW (Norge) tågtransport 
Informationsflöde 
1. Norske agenten skickar en order per tele

fax till försäljningsavdelningen. 

2. Försäljning.savdelningen bekräftar ordern 

per telefax till den norske agenten. 

3. Den norske agenten skickar kontrakt per 

telefax till försäljningsavdelningen. 

4. Den norske agenten skickar signerade 

konlraktsoriginal per post till försälj-

ningsavdelnmgen. 

5. Försälj ni ngsa\ delningen skickar ett sig

nerat kontraktsonginal per posi till den 

norske agenten. 

6. Agenten avropar till försälj ni ngsa\ del -

ningen per telefon eller telefax. 

7. Försäljningsavdelnmgen bokar vagn hos 

SJ per telefax. 

7. Försäljningsavdelningen bokar bil hos en 

bilspeditör per telefon. 

8. Speditören erhåller en kvittens i samband 

med att han hämtar varorna. 

9. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

(x:h specifikation till kunden per posi. 

10 Bilspeditören skickar leverantörsfaktura 

till ekonomiavdelningen per px̂ st. 

11. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till Handelsbanken angående 

bil spedilörens leverantörsfaktura. 

12. Banken skickar remissa till ekonomiav

delningen per brev. Denna Uilar om att 

kunden betalat sin faktura. 

8. Försäljningsavdelningen skickar specifi -

kation till SJ per telefax. 

9. I samband med alt vagnarna lastats häm -

tar SJ-personalen faktura (x:h enhets-

dokument. 

10. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

(x:h specifikation till kunden per post. 

11. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

till den norske agenten per telefax. 

12. Den norske agenten skickar leveran

törsfaktura till försäljningsavdelningen 

per post 

13. Ekonomiavdelningen får remissa av 

banken per post. Den säger aU kunden 

betalat sin faktura. 

14. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till posten angående den norske 

agentens leverantörsläktura. 
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Leveransvillkor EXW (Norge) biltrampon 
Informationsflöde 
1. Norske agenten skickar en order per tele -

lax till försäljningsavdelningen. 

2. Försäljningsavdelningen bekräftar ordern 

per telefax till den norske agenten. 

3. Den norske agenten skickar kontrakt per 

telefax till försäljningsavdelningen. 

4. Den norske agenten skickar signerade 

kontraktsoriginal per post till försälj

ningsavdelningen. 

5. Försäljningsavdelningen skickar ett sig

nerat kontraktsoriginal per post till den 

norske agenten. 

6. Agenten avropar till försäljningsavdel -

ningen per telefon eller telefax. 

Leveransvillkor C IP (Norge) biltransport 

Informationsflöde 
1. Norske agenten skickar en order per tele

fax till försäljningsavdelningen. 

2. Försäljningsavdelningen bekräftar ordern 

per telefax till den norske agenten. 

3. Den norske agenten skickar kontrakt per 

telefax till försäljningsavdelningen. 

4. Den norske agenten skickar kontraktsori -

ginal per post till försälj ni ngsavdel-

ningcn. 

5. Försäljningsavdelningen skickar kon-

Iraktsoriginal per post till den norske 

agenten. 

6. Agenten avropar till försäljningsavdel

ningen per telefon eller telefax. 

7. Försäljningsavdelningen bokar bil hos en 

bilspeditör per telefax. 

7. Då köparens bilspeditör hämtar varorna 

får han med sig enheLsdokument, faktura, 

specifikation och kvittens. 

8. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

och specifikation per post till kunden. 

9. Försäljningsavdelningen skickar faktura 

till den norske agenten per telefax 

10. Den norske agenten skickar leveran

törsfaktura ti l l försäljningsavdelningen 

per post. 

11 Ekonomiavdelningen får remissa från 

banken per post som säger att kunden 

betalat sin faktura. 

12. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till posten angående den norske 

agentens leverantörsfaktura. 

8. I samband med att varorna hämtas av bil-

speditörcn får chauffören med sig kvit

tens, faktura, enhetsdokument och speci -

fikation. 

9. Försäljningsa\ delningen skickar brev till 

kunden med faktura cx:h specifikation. 

K). Försäljningsax delningen skickar faktura 

per telefax till den norske agenten. 

11. Ekonomiax delningen erhåller faktura 

från bilspeditören per post. 

12. Den norske agenten skickar leveran

törsfaktura ti l l ekonomiavdelningen per 

post. 

13. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till banken angående bilspeditö-

rens leverantörsfaktura. 

14 Ekonomia\ delningen får remissa från 

banken per post som säger att kunden 

betalat sin faktura. 



B I L A G A 3 

15. Ekonomiavdelningen lämnar betalnings

uppdrag till posten angående den norske 

agentens kommission. 

Leveransvillkor EXW (Danmark) 
biltransport 

Informationsflöde 
1. Kunden skickar en order per telefax till 

f ( M ^ l j ni ngsavdel ningen. 

2. Försäljningsavdelnmgen skickar en 

orderbekräftelse till kunden per telefax. 

3. Kunden skickar ett kontrakt till försälj

ningsavdelningen per telefax. 

4. Kunden skickar signerade kontraktsorigi

nal per post till försäljningsavdelningen. 

5. Försäljningsavdelningen skickar ett sig

nerat kontraktsoriginal till försäljnings-

avdelningen. 

6. Kunden avropar till fcirsäljningsavdel -

ningen per telefon eller telefax. 

7. När kundens bilsf)editör hämtar \ aroma 

får han med sig en kvittens. 

8. Försäljningsavdelningen skickar specifi -

kation per telef ax till kunden. 

9. Försäljningsavdelnmgen skickar faktura 

och specifikation per post till kunden. 

10. Ekonomiavdelningen erhåller remissa 

från Handelsbanken per post. Denna 

säger att kunden betalat sin faktura. 
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i D T I M B E R »ILAOA .̂  

ett foretag i MoDo koncernen ^993 1 0 2 1 

Bäste kollega 

Vi lever i en föränderlig värld där även vi inom trävarubranschen blir del
aktiga. Ett område som genom den tekniska utvecklingen har öppnats för 
rationalisering och förbättring är den administrativa hanteringen av doku
ment i samband med affärstransaktioner.Electronic Data Interchange, EDI, 
har redan blivit ett välkänt begrepp och arbetsredskap inom andra 
branscher och har även introducerats inom trävaruexporten där Finland 
hittills varit föregångare. Nu önskar vi undersöka möjligheterna att utnyttja 
EDI för en del av Iggesund Timbers exportaffärer. 
Med anledning därav står vi som värd för ett examensarbete vid 
Skogshögskolan i Umeå som utföres av Malin Åström. Den bifogade 
enkäten ingår som en del i detta examensarbete. 

Uppgiften går ut på att kartlägga Iggesund Timbers externa informations
flöde för att identifiera de delar av flödet som kan effektiviseras med 
avseende på EDI. För att kunna göra detta måste Malin också undersöka 
vilka av företagets affärspartner som är intresserade av och har förut
sättningar för att använda EDI. För att underiätta uppgiften att fylla i 
enkäten bifogas även en kort beskrivning av EDI och dess användning. 

Jag ber Dig besvara enkäten på bästa sätt med avseende på Ditt företag och 
tackar Dig på förhand för Din värdefulla medverkan. 

Med personlig hälsning 

IGGESUND TIMBER AB 

Per Erik Fri c k 
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Umeå 1993-11-05 

Hej! 

För ca två veckor sedan skickade jag en enkät till Ert företag. Det hela 
gällde Electronic Data Interchange (EDI), vilket innebär elektronisk 
överföring av affärsdokument mellan affärspartner. Enkäten ingår som en 
del i det examensarbete jag utför hos Iggesund Timber i Hudiksvall. 

Med det här brevet skulle jag vilja påminna Er om att fylla i och skicka 
tillbaka enkäten till Iggesund Timber. Det börjar bli dags att sammanställa 
resultatet av enkätundersökningen, och det är viktigt för mig att få ta del av 
ett så stort antal enkätsvar som möjligt. 

Om Ni redan retumerat enkäten då Ni erhåller det här brevet, ber jag Er 
bortse från min påminnelse. Om Ni inte önskar delta i undersökningen om 
EDI, vore jag tacksam om ni kunde retumera en ej ifylld enkät, men med 
företagets namn väl synligt. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

al in A ström 

Enkäten skickas till: 

Malin Åström 
Iggesund Timber AB 
Box 1203 
S-824 15 HUDIKSVALL 
SVERIGE 
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Umeå 1993-10-08 

Electronic Data Interchange, E D I 

Vad är E D I ? 

Det finns många definitioner på EDI, men den som följer tillhör de mer 
stringenta. 

EDI: 

"Elektronisk utväxling av information, datafiler och meddelanden mellan två 
applikationer i datorer utan manuell inblandning och enligt överenskommen 
standard, där applikationerna direkt kan tolka och bearbeta meddelandedata." 

Förväxla inte EDI med elektronisk post eller telefaxkommunikation, eftersom 
man i de två senare fallen inte använder standardiserade meddelanden. En 
annan skillnad är att elektronisk post och telefax i första hand innebär kom
munikation mellan människor, medan EDI innebär att datorer kommunicerar 
med varandra över telenätet utan manuell inblandning. 

Utan EDI registreras informationen i ett affärsdokument ofta mer än en gång. 
Först registrerar till exempel kunden en order i sitt datorsystem, skriver ut 
dokumentet och skickar det sedan per telefax eller brev till leverantören. 
Denne i sin tur registrerar samma orderinformation i sitt datorsystem. 

Om man använder EDI förs istället ett elektroniskt affärsmeddelande över från 
den ena partens datorsystem till motsvarigheten hos den andre, vilket betyder 
att informationen bara registreras en gång. Genom att kommunicera på detta 
sätt minskar behovet av att skicka brev och telefax. Dessutom minskar felfre
kvensen i affärsdokumenten när antalet registreringsmoment blir färre. 

Jämförelse mellan EDI och tr(uiitionell hantering av affärsdokument 
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Varför EDI? 

Med ett effektivt informationsflöde och korrekt information är det möjligt att: 
•minska ledtiderna 
•öka lageromsättningshastigheten och öka rörelsekapitalets storlek 
•förbättra sin kundservice 
•skapa mer tillförlitlig produktionsplanering 
•erhålla konkurrensfördelar (gäller företag som går i täten för EDI-
utvecklingen) 

•öka kontrollen längs distributionskedjan 

Behovet av snabb tillgång till information avseende affärstransaktioner ökar 
snabbt. IKEA kräver EDI-överföring av dokument från alla sina underleve
rantörer. Bilindustrin ser EDI som en förutsättning för "just-in-time-leve-
ranser", och kräver liksom IKEA ofta EDI av sina leverantörer. En del spedi-
törer kan erbjuda sina kunder snabbare och säkrare transporttjänster tack vare 
elektronisk överföring av dokument till t.ex. tullmyndigheten. 

Hur fungerar EDI? 

För att tillämpa EDI krävs en del teknisk utrustning. Det är emellertid viktigt 
att komma ihåg att tanken med EDI är, att bägge parter skall ha möjlighet att 
använda EDI, oberoende av om de använder samma typ av datorsystem eller 
inte. Detta är möjligt om man utnyttjar en meddelandestandard som kan förstås 
av alla datorsystem med hjälp av en översättande programvara. EDIFACT 
(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) 
heter den meddelandestandard som rekommenderas och utvecklas av FN. 
EDIFACT har tagits fram just för att förbättra affärsprocedurer. 
Sveriges sågverksindustri försöker idag öka möjligheterna att använda EDI. 
Detta görs genom Sveriges Trävaruexportförening (STEF) som i samarbete 
med sina norska och finska systerorganisationer tagit fram fyra affärsmedde
landen som är anpassade till EDIFACT-standard. 

Dokumenten är: kontrakt, avrop, specifikation och faktura. Andra branscher, 
såsom t.ex bankerna, försäkringsbolagen och transportföretagen anpassar sina 
viktigaste affärsdokument till EDIFACT-standard. 
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Enkäten 

Enkäten vi ber Ditt företag besvara innehåller 17 frågor. Mitt förslag är att den 
administrativt ansvarige besvarar den. 

Det är viktigt att Du går igenom hela enkäten enligt instruktionerna och retur-
nerar enkäten snarast. Om Du undrar över någonting får Du gärna höra av Dig 
per brev eller telefax. Om Du vill diskutera EDI-frågor kan Du vända Dig till 
Vidar Lindberg som är ansvarig för att utveckla informationsteknologin hos 
Iggesund Timber. Jag tackar Dig på förhand för Din samarbetsvilja. 

Malin Åström 

Malin Åström 
Iggesund Timber 
Box 1203 

S-824 15 HUDIKSVALL 
SVERIGE 

Telefon: -H46 650 280 00 

Vidar Lindberg 
Iggesund Timber 
Box 1203 

S-824 15 HUDIKSVALL 
SVERIGE 

Telefon: +46 650 280 00 

Telefax: +46 650 178 65 
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ENKÄT - EDI Företag 
Kontaktperson: 
Telefonnummer: 
Telefaxnummer: 

1. Ge en kort beskrivning av företagets huvudsakliga verksamhet: 

2. Antal anställda? • ^10 • 11-199 • >200 

Nästa del av enkäten handlar om hur företaget hanterar affärsdokument idag. 

3. Med hjälp av vilka medier når inkommande afFärsdokument idag företaget? Rangordna 
alternativen nedan och ge det viktigaste mediet ett (1), det näst viktigaste två (2), o s v. 

_ brev n telefax D telex IZI intempost D EDI 

_ annat: 

4. Med hjälp av vilka medier når utgående affärsdokument företagets olika affärspartner idag? 
Rangordna alternativen nedan och ge det viktigaste mediet ett (1), det näst viktigaste två 

(2), o.s.v. 

_ brev _ telefax _ telex _ intempost _ EDI 

_ annat: 

5. Har företaget datorstöd för följande administrativa funktioner? 

Ja Nej Kommer få inom ett år 
a. Orderregistrering • • • 
b. Registrering av avrop • • • 
c. Ekonomi • • • 
d Lager • • • 

Ja Nej 
Håller företaget lager? • • 

Om Du svarat nej på samtliga av frågorna 5a-d; gå vidare till sista sidan. 



Ig/dag Ig/vecka Ig/månad 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

annat 
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7. Hur ofta registreras ordrar, avrop, fakturor och lagerfbrändringar? 
kontinuerligt 

Order • 

Avrop _ 

Fakturor _ 

Lagerfbrändringar _ 

8a. Är de datorsystem som stöder ovan nämnda administrativa funktioner (fråga 5a-d) 
integrerade med varandra? Ja Nej Kommer att bli inom ett år 

b. Vilka av systemen är integrerade med varandra? 

De följande frågorna avser EDI. 

Ja Nej 

9. Är företaget bekant med begreppet EDI sedan tidigare? _ _ 

10. Använder företaget EDI idag for att fora över affärsdokument eller andra dokument? 
Ja Nej 

Om Du svarat nej på fråga 10; gå vidare till fråga 13. 
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11. Till vilken/vilka av följande grupper hör företagets EDI-partner? 

• kunder 

• leverantörer 

• speditörer 

• banker 

• fbrsäkringbolag 

• myndigheter 

• annan: 

12. Använder företaget EDI-meddelanden enligt EDIFACT-standard? 
Ja Nej 

Gå vidare till sista sidan 

13. Har företaget för avsikt att introducera EDI för överföring av affärsdokument? 
Ja Nej 

Om Du svarat nej på fråga 14; gå vidare till sista sidan. 

14. Till vilken/vilka av följande grupper hör företagets blivande EDI-partner? 

L.l kunder 

• leverantörer 

• speditörer 

• banker 

• försäkringsbolag 

• myndigheter 

• annan: 

15. Kommer företaget att använda EDI-meddelanden som är anpassade till EDIFACT-
standard'̂  

Ja Nej 
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16. När kommer företaget att börja använda EDI? 

_ inom ett halvår 

_ inom fem år 

mom ett ar 

inom två år 

Kommentarer: 

Tack för Din samarbetsvilja! 

Malin Äström 

Malin Åström 
Iggesund Timber AB 
BOX 1203 

S-824 15 HUDIKSVALL 
Telefax; +46 650 178 65 
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Översikt över EDIFACT-meddelandet Despatch Order (1.0) 
(Observera all de felslilla segmenlen anger obligaloriska segmenl. Obligatoriska segmenl som före 

kommer flera gånger måsle användas minsl en gång om meddelandeslandarden ska följas) 

Despatch order 

U N H Mcddclandchuvud 

B G M Mcddelandeingrcss med laslordcrnummer 

D T M Laslordcrdalum 

D T M Färdigdatum 

D T M Tidigaste leveransdatum 

D T M Senaste leveransdatum 

FTX Fn text som gäller hela meddelandet 

FTX Fri text som avser största accepterade volymavvikelse 

NAD Säljarens namn och adress 

NAD Namn cx.h adress på säljarens agent 

NAD Köparens namn och adress 

CTA Kontaktperson eller avdelning 

COM Telefonnummer till köparen 

COM Telelaxnummer till köparen 

NAD Namn och adress till köparens agent 

NAD Namn och adress till mottagaren av varor 

CTA Kontaktperson eller avdelning 

COM Telefonnummer till mottagaren 

COM Telelaxnummer till mottagaren 

NAD Namn och adress till imporlspeditör 

NAD Namn cxh adress till tullspedilör 

T D T Transporldetaljer 

LOC Avsändningsort/Lastningsorl 

LOC Destination 

LOC Gränsstation 

T O D Leveransvillkor 

LOC Platsbesknvning enligt leveransvillkor 

L I N Kontraktsrad, säljarens artikelnummer 

PIA EAN-kod 

IMD Prtxlukttyp 

IMD Träslag 

IMD Kvalitet 
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IMD Profil (vid hyvling) 

IMD Fuklkvot 

IMD Poslning 

IMD Emballage 

MEA Nominell tjocklek 

MEA Nominell bredd 

MEA Verklig tjocklek 

MEA Verklig bredd 

MEA Langdkrav 

QTY Kvantitet 

PCD Andel av kvantiteten som omfattas av längdkrav 

FTX Fn text som rör en viss produkttyp 

RFF Säljarens kontraktsnummer 

RFF Köparens kontraktsnummer 

RFF KonossemenLsnummer 

RFF Lomummer 

PAC Pakeu> p 

PCI Pdketmärkning 

PCI Skeppningsmärke 

NAD Namn på och adress på tillverkande industri 

EQD Utrusmingsdetaljer 

HAN Lastutrymme 

UNS Sektionskontroll 

CNT Kontroll av tolalk\ antitctcn 

UNT Meddelandefot 

{För fylligare in/onnalion fiånvisas till liDISAW: Nordisk standard 1.0. Kontakta Svenska 

Trävaruexportföreningen!) 
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Ordlista 
ADB Administrativ databehandling. 

AWG Awareness Group. Grupp inom EDIFACT som arbetar med infor
mation och utbildning. 

BdB Bois de la Baltique. Ett delägt franskt dotterbolag som Iggesund 
Timber äger till 37,5%. 

CEN Comité européen de normalisation. Europeiska standardiserings-
kommittén för standardisering av produkter. 

EAN European Numering Association. Global organisation som sysslar 
med frågor som rör artikelnummer och streckkodsmärkning. 

ECE Economic Comission for Europe. FN:s europeiska ekonomiska råd. 

EDI Electronic Data Interchange. Elektronisk överföring av affärsinfor
mation enligt en på förhand överenskommen standard. 

EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration Commerce and 
Transport. En organisation inom FN som utvecklar en meddelande
standard med samma namn. 

EDIPAP Den europeiska massa- och pappersindustrins samarbetsorgan för 
EDI-frågor. 

EDIS EDI-föreningen i Sverige. Organisation som arbetar med att sprida 
kunskaper om EDI i privata näringslivet och i offentlig förvaltning. 

EDISAW Den nordiska sågverksindustrins samarbetsorgan för EDI-frågor. 

EFTA European Free Trade Association. Den europeiska frihandelssam-
manslutningen. 

EU Europeiska unionen. 

FN Förenta nationerna. 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade. Allmänna tull- och han
delsavtalet. 

GE.1 Expertgrupp inom ECE/WP.4, som har ansvar för EDI. 

GE.2 Expertgrupp inom ECEAVP.4, som har ansvar för handelsprocedu
rer. 

ICC International Chamber of Commerce. Internationella handelskam
maren. 
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INCOTERMS 

ISO 

ITS 

JIT-filosofm 

KAP 

LIN 

MA 

MAB 

M D l 

MD4 

MPPS 

MPS 

NE 

OLF 

SDC 

En samling leveransklausuler som har utvecklats av ICC. 
Leveransklausulema fördelar bland annat köparens respektive sälja
rens ansvar för kostnader försäkring och risk i samband med tran
sport av gods. 

International Organization for Standardization. Internationella stan
dardiseringsorganet. 

Iggesund Timber Sales Ltd. Iggseund Timbers engelska marknads
bolag. 

Filosofin om leveranser "Just-In-Time". Japansk styr- och led
ningsfilosofi som syftar till att effektivisera olika flöden genom en 
fabrik, för att på så vis minska kapitalbindning. 

Ett av de delprojekt Trätek driver inom ramen för det stora logistik-
projektet TRÄ50. KAP handlar om att effektivisera informations
flödet i samband med tillverkning av sågade trävaror. 

Dataelementet "Line Item". Ett av alla de dataelement som har ut
vecklats med EDIFACT-standarden som utgångspunkt. Just LIN-
segmentet kan bära information om egenskaper hos en sågad vara. 

Materialadministration. Ungefär synonymt med logistik. 

Management Bureau. Styrelse inom WEEB. 

Message Design Group No.l . Meddelandeutvecklingsgrupp inom 
EDIFACT-organisationen som utvecklar EDIFACT-meddelanden 
för handelssektom. 

Message Design Group No.4. Meddelandeutvecklingsgrupp inom 
EDIFACT-organisationen som utvecklar EDIFACT-meddelanden 
för finansiella tjänster samt redovisning. 

Marknads- och produktionsplaneringssystem. En variant av 
Material- och produktionsstymingssystem (MPS). MPPS används 
av Iggesund Timber. 

Material- och produktionsstymingssystem. 

Nord Europeese Houtimport. Delägt dotterbolag i Holland där 
Iggesund Timber äger 25%. 

Order-lager-fakturering. Samlingsnamn för en grupp administrativa 
datorsystem 

Skogsbrukets datacentral. En ekonomisk förening där skogsbrukets 
och skogsindustrins aktörer står som ägare. SDC samlar bland annat 
in underlag för prisräkning i samband med försäljning av råvara 
mel lan olika parter. 
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STEP 

SWEPRO 

SÅG2000 

TCC 

TEDIS 

TO-nummer 

Trätek 

TRÄ50 

UN 

UNTDID 

VAN 

WEEB 

WP.4 

Svenska Trävaruexportföreningen. Samarbetsorgan för svenska 
sågverk. 

Adelning inom Kommerskollegium som ansvarar för handelsproce-
durfrågor. 

Integrerat system för order-lager-fakturering samt produktionspla
nering vid sågverk. 

Technical Coordinating Committee. Grupp inom WEEB som koor
dinerar arbetet i meddelandeutvecklingsgruppema. 

Trade Electronic Data Interchange Systems. Den organisation inom 
EU/EFTA som har hand om EDI- och EDIFACT-frågor. 

Tillverkningsordemummer. Begrepp som förekommer i samband 
med produktionsplanering i SÅG2000. 

Institutet för träteknisk forskning. 

Träteks logistikprojekt för sågverksindustrin. 

Unitetd Nations. Förenta nationerna. 

United Nations Trade Data Interchange Directory. Publikation som 
innehåller det material EDIFACT-organisationen godkänner. 

Value Added Network. Ett nätverk som byggs upp med hjälp av 
telenätet, där användaren kan köpa tjänster som ger honom mer
värde. 

Western European Edifact Board. Den västeuropeiska EDIFACT-
organisationen, som ingår som ett regionalt organ inom FN. 

Working Party No.4. Arbetsutskott inom ECE med ansvar för för
enkling av handelsprocedurer. 



SUMMARY 

EDI is a technique for improving the flow of information between companies, by 
means of electronic data transmission. The companies exchange business documents 
through their administrative computer systems using a standard agreed upon. 

EDIFACT is the most common standard for EDI, created by the UN. There are four 
messages developed for the sawmill industry by the Nordic organisation EDISAW 
according to the EDIFACT standard; contract, suborder, invoice and specification 
(Nordic standard 1.0). 

This paper will be used by Iggesund Timber (IT) when deciding whether or not to 
introduce EDI. The main part of the paper concerns IT's flow of information, both 
intemally and externally. The paper also presents the results of a written inquiry sent 
IT's customers, agents and market companies, showing the EDI awareness of these 
business partners. The corresponding awareness of other business partners, such as 
banks and forwarding agents, has been determined by way of a telephone inquiry. 

The external flow of information was partly studied by observing the information 
exchange in connection with subordering. The Dutch market company Noord 
Europeese Houtimport (NE) was the subject of this study. Is it possible for NE to 
send the suborders electronically to IT? If yes, would this increase their efficiency? 
Suborders using EDI could perhaps be a tool in customer-controlled production, a 
hypothesis that TRÄTEK, the Swedish Institute for Wood Technology Research, is 
presently testing in the KAP project, a part of the logistics project TRÄ 50. 

46,000 business documents passed through IT in 1993, constituting the company's 
external flow of information. The structure of this flow well corresponds with the 
physical flow of sawn timber from the sawmill to its customers. The physical flow 
varies with all the different terms of delivery that are used in the company (Incoterms 
1991). Besides the physical flow, the flow of information is also affected by the 
means of transportation of the goods, the forwarding agent, and finally the role of the 
market company, either as an agent or as a wholesaler. 

In this study the business documents have been divided into two categories, those 
connected with sales and those connected with payment. 24,000 documents were 
connected with sales in 1993. 66 % of these correspond to the EDIFACT messages 
listed in the Nordic standard. 

The market companies took active part in the production and handling of 26 % of the 
sales documents in 1993, two thirds of which exist in the Nordic standard. 10 % of 
the sales documents had connection with the railway forwarders. 

90 % of the documents connected to payment were exchanged between IT and 
Handelsbanken or Bankgirocentralen. 



The answering frequency to the written inquiry was 62 %. 24 companies out of those 
48 answering were familiar with EDL 5 (3) of them use EDI today and another 9 (7) 
plan to adopt the technique within five years. The figure within brackets indicates the 
number of companies in which the EDIFACT standard is to be used. 

The level of computerization varies a great deal between the companies that replied to 
the inquiry. The five companies that use EDI today all have computer support for 
contracts, suborders, economy and stock. A few of them have these systems 
integrated with each other, and all five keep their systems up-to-date on a daily basis. 
64% of the other companies are as computerized as the ones that use EDI. The 
companies that lack computer support for contracts, suborders, economy and stock 
consume 9 % of the production of IT. 

The companies that use EDI or that will introduce EDI within a year, together with 
one market company that is willing to introduce EDI when IT requires it, constitute 
37 % of the volume and 27 % of the business documents connected with sales. Two 
thirds of these documents exist as messages in the Nordic standard. 

Companies with more than 200 employees are better represented amongst the EDI-
users than amongst the non-users. 

The replies to the telephone inquiry show that the large forwarding agents and the 
banks all have EDI experience. None of the smaller forwarders have plans for EDI 
activities. 

Electronic suborders between NE and IT can be exchanged after some modifications 
of both companies' computer systems. Automatic production coordination through 
electronic suborders is not a realistic alternative in a near future though, since this 
calls for very effective and precise predictions of all the different flows within IT. 

Final conclusions: 

* Just hy overlooking the flow ofinformation at Iggesund Timber, without 
necessarily adopting EDI, there may he good possibilities of making the handling 
processes more effective. 

* Introducing EDI at Iggesund Timber could improve the flow of information even 
more. Administrative lead times would be shortened, information more correct and 
the physical flow faster. 

• Even though the company has good qualifications for introducing EDI, such as 
computer support, integrated systems and a rather well developed internal flow of 
information, there are still a few gaps to be filled before Iggesund Timber can 
make full use of EDI. The problem mainly concerns the routines of invoicing. 

• Iggesund Timber has potential EDI partners both in their customers, the 
transporting companies and the banks. 



The electronic suborderring could probably be used for a more customer-
controlled production, since the key to success in this area is the right information 
at the right time. Electronic suborder produces a more correct and effective flow 
of information, and the new technique also gives an opportunity to teach the 
customers tow to plan their suborders in a different way, probably leading to 
better results for both parts in the long run. 

Electronic subordering cannot satisfy the sawmill's demand for information all by 
itself since the time of delivery would be unacceptably long. Bottle necks, both in 
the log supply and in the production capacity could easily become the 
consequence. 
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