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Summary: Information handling has been a key issue for different 

companies for a long time. Electronic Data Interchange 
(EDI) is used to transfer different business documents from 
one company to another. This is done in such way that the 
information itself is separated from how this information is 
stored and handled in the companies internal systems. As 
different companies have different systems there is a need 
for a standardised format for this exchange. 
 
There is a big difference between EDI-systems based on 
what kind of EDI-standard is used. The most common 
standard in Europe is EDIFACT, but with increased 
interest of using the Internet for business communication 
there is a need for a standard that is adjusted for use over 
the Internet. An XML-based standard for business 
communication is viewed as an alternative for Internet use. 
XML, which is a language developed for the Internet, can 
be an alternative method for EDI-communication. 
 
This essay includes subjects such as business-to-business 
communication, values of e-commerce, business systems, 
different standards for EDI and a schematic view over 
various EDI-systems. The main issue for this essay is to 
take a closer look at an XML-based standard for EDI and 
to investigate if it is mature enough to be used as an 
alternative EDI solution. 
 
The result of our interview and literature studies is that an 
XML-based solution for EDI is not mature enough, at this 
moment, to replace current standards for EDI. An XML-
based solution should be viewed as a complement to 
existing standards for EDI.
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Summering: Informationshantering har varit en viktig fråga för olika företag 

under en längre tid. Electronic Data Interchange (EDI) 
används för att transportera affärsdokument mellan företag. 
Utbytet sker på ett sådant sätt att informationen som skickas, är 
separerad från hur informationen lagras och hanteras i 
företagens interna system. Då olika företag har olika system, 
behövs ett standardiserat format för detta utbyte. 

  
 Det är en stor skillnad mellan EDI-system beroende på vilken 

EDI-standard som används. Den mest använda standarden i 
Europa är EDIFACT, men med ett ökat intresse för att använda 
Internet för företagskommunikation behövs det en standard 
som är anpassad för Internet. En XML-baserad standard för 
företagskommunikation ses som ett alternativ för användning 
över Internet. XML, som är ett språk utvecklat för Internet, kan 
vara ett alternativ för EDI-kommunikation. 

  
 Uppsatsen tar upp ämnen såsom business-to-business (B2B), e-

handels fördelar, affärssystem, olika EDI-standarder och visar 
en schematisk bild över EDI-system. Huvudsyftet med 
uppsatsen är att titta närmare på en XML-baserad standard för 
EDI. Samt att undersöka om den är mogen att användas som ett 
alternativ för EDI. 

 
 Resultatet, från vår intervju och litteraturstudier, är att en 

XML-baserad lösning för EDI inte är tillräckligt mogen för att 
ersätta nuvarande EDI-standarder. En XML-baserad lösning 
skall ses som ett komplement till existerande EDI-standarder.   
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
Dagen affärsrelationer mellan företag och organisationer präglas av ett stort informationsut-
byte som bottnar i behov av bl.a. kortare ledtider mellan leverantör och beställare. Kraven på 
kortare ledtider ger i sin tur ett behov av att informationen som utbyts görs på ett snabbt sätt. 
Om ledtiderna skall kunna förkortas så räcker det inte med att endast integrera delar av 
verksamheten, utan hela organisationen måste anpassa till de nya krav som uppstår vid 
informationsutbyte. För att informationsutbyte skall vara effektivt så erfordras att 
affärspartnern använder sig av liknande system. 

I och med att de organisationer och företag som utbyter information har skilda förutsättningar 
och krav så finns det olika system för informationshanteringen. Skillnaderna i de system som 
hanterar denna information, leder till att kommunikationen mellan företag och organisationer 
försvåras eller tillintetgörs. Med mycket information instängt i många olika system och 
format, uppfattar företagen och organisationerna detta som problematiskt att öppna upp och 
dela denna information med sina affärspartners. För att överbrygga skillnader i de olika 
systemen har standardiserade lösningar utvecklats för att förenkla kommunikationen. 

Villkoren för hur affärer går till är i ständig förändring i och med att utvecklingen inom 
informationstekniken förändras. Electronic Data Interchange (EDI) är ett begrepp för de 
system som används av många företag och organisationer för att skicka elektroniska 
affärsdokument till varandra. EDI anses bland annat bidra till lägre kostnader, förbättrad 
kundservice, kortare ledtider, minskat lager behov och ökad konkurrenskraft. Det är stora 
skillnader på de EDI-system som används beroende på vilken EDI-standard som används för 
att strukturera upp informationen. Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport (EDIFACT) är den standard i Europa som har störst spridning i de 
organisationer och företag som använder EDI-system. Faktorer som stora kostnader och 
kunskapskrav för att driva system baserade på denna standard, har lett till att företag med 
begränsade förutsättningar t.ex. små och medelstora företag har svårt att implementera 
EDIFACT i sina system. Eftersom standarden kräver stora anpassningar av både de interna 
affärssystemen och de EDI-system som kopplar samman två affärsparters system.  
 
Extensible Markup Language (XML) är en relativt ny teknik. XML har särskilt utvecklats för 
att användas över Internet och anses överta Hyper Text Markup Languages (HTML) roll på 
Internet i framtiden. XML är ett ”språk” för att strukturera upp information och har liknande 
egenskaper som traditionella EDI-standarder. Att XML redan är anpassat för Internet gör att 
affärsrelationen mellan två organisationer kan ske på ett öppet nätverk i motsatts till 
EDIFACT baserade lösningar där kommunikation sker till stor del via Valued Added 
Networks1 (VAN). XML skall inte ses som endast ett komplement för små till medelstora 
företag utan är ett alternativ för alla former av företag och organisationer. XML kan även bli 
ett verktyg för de företag och organisationer som redan använder sig av ett EDI-system 
                                                 
1 Begreppet VAN förklaras närmare under kapitel 3.3.4 
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baserat på andra standarder. Vid traditionella EDI-system så är de relationer mellan två 
affärspartner ett långtgående samarbete, beroende på att det krävs en anpassning av 
affärsparternas system kopplas samman. XML underlättar även för tillfälliga affärsrelationer, 
då koppling till de underliggande affärssystemen kan ske över Internet.  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Den elektroniska handelns utveckling går snabbt framåt och allt fler företag väljer att satsa på 
elektronisk handel. Fortfarande sker en del av informationsöverföringen mellan företag med 
hjälp av pappersdokument, fax eller telefon trots att mycket av den informationen redan finns 
i företagens system. Ett exempel på detta kan vara när en beställning ska överföras till en 
handelspartner så skrivs det ut och skickas eller faxas till mottagaren trots att det från början 
redan finns i företagets system. Mottagaren registrerar i sin tur beställningen genom manuell 
inmatning i sitt system. Detta förfaringssätt leder till onödigt dubbelarbete vilket kan 
elimineras om handelspartnerna får tillgång till varandras system och inför elektronisk handel 
sinsemellan. Mervärdet av elektronisk handel för de företag som använder sig av elektronisk 
affärskommunikation är bl.a. kortare svarstider, tidsbesparing och lägre transaktionskostna-
der. 
 
Världen har förändrats de sista 30 åren och kräver större flexibilitet som matchar den 
moderna företagsverksamheten. Internets genomslag har skrivit om reglerna för hur företag 
kan integrera med varandra och öppnar upp nya möjligheter för samverkan dem i mellan. 
Tillkomsten av Internet har gjort så att mönstret för elektronisk handel har dramatiskt ändrats. 
Framförallt så har nya möjligheter för utbyte av information introducerats genom Internets 
öppenhet. Internet ger nya möjligheter för organisationer som inte har den ekonomiska 
förutsättningen att genomföra elektroniskt handel med traditionella EDI-lösningar baserade 
på t.ex. EDIFACT. 
 
En XML-baserad lösning för EDI med Internet som kommunikationsmedium anses vara en 
tänkbar lösning för att minska kostnaderna och kunskapskraven för elektronisk handel och 
därmed underlätta även för mindre organisationer att få de stora fördelar som elektronisk 
handel medför. Om XML skall kunna bli ett alternativ för EDI så måste det finnas etablerade 
standarder för hur informationen som finns i företagens interna system t.ex. i affärssystemen 
skall utbytas. Detta utbyte måste ge liknande fördelar som elektronisk handel med redan 
etablerade EDI-lösningar ger idag. Problematiken kring huruvida XML-baserade EDI-system 
kan bli ett verktyg för elektronisk handel mellan företag har mynnat ut i följande 
frågeställningar: 
 

− Hur upprättas EDI kommunikation och varför? 

− Har XML kapacitet att vara ett komplement som standard för EDI-system? 

− Är XML en framtidslösning för elektronisk handel? 
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1.3 Syfte 
 
Fokus i detta arbete ligger inom ämnesområdet business-to-business (B2B) problematiken ur 
företags informationsperspektiv. Informationen som skickas vid B2B kommunikation är det 
som möjliggör elektronisk handel mellan affärspartners, och är egentligen det som utgör 
själva problematiken. Syftet med detta arbete är att ge en schematisk bild, över hur denna 
information hanteras i kommunikationsprocessen mellan EDI-system. Arbetet skall även ge 
en översiktlig bild över de interna system som skapar, tar emot och bearbetar informationen. 
Därtill visa hur informationen struktureras för att möjliggöra den kommunikation som EDI-
systemen hanterar. Den struktur som informationen får, är kopplad till det ”språk” som 
används dvs. den EDI-standard som ger informationen en form för att kunna förmedlas till, 
och bearbetas i de datorsystem och programvara som utgör EDI-systemet. Arbetet belyser 
några av de standardiserade språk som kan användas i denna kommunikation och om XML 
fungerar som standard för EDI. Vidare kommer arbetet att gå in på de fördelar som 
elektronisk handel har för de företag som använder elektronisk affärskommunikation. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
I detta arbete beskrivs de teoretiska aspekterna på de system som utgör grunden för 
elektronisk handel och hur den information som utbyts struktureras. Vi har valt att i huvudsak 
titta på XML som informationsbärare för denna information. 
 
Arbetet innefattar följande aspekter av elektronisk handel mellan företag: 

− Generell beskrivning av affärssystem, samt vad som kännetecknar ett affärssystem. 
Beskrivning av de delsystem som tillsammans bildar ett affärssystem, dess struktur 
och funktion i elektronisk handel.  

− Schematisk förklaring av EDI-system som används för att förmedla den information 
som utbytts i affärsprocessen.   

− Den standardiseringsprocess som ligger till grund för framtagandet av olika EDI-
standarder, och i vilket syfte den har framtagits. 

− En översiktlig bild över EDIFACT som är den vanligaste standarden för EDI i 
Europa. 

− XML som verktyg för att strukturera upp den information som används i 
affärsprocessen mellan olika handelspartners EDI-system. Samt kompletterande 
tekniker, som används för att göra det möjligt att använda XML som ett verktyg för 
elektronisk handel. 
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2 Metod 
 
Det finns olika tillvägagångssätt för att samla in information, vilket eller vilka beror på 
arbetets karaktär. Vi har valt en kvalitativ metod för att besvara vår problemformulering och 
frågeställning genom litteraturstudier, intervju och undersökning av de organisationer som 
försöker ta fram olika XML-baserade standarder för EDI. Vi har även valt att undersöka 
redan etablerade standarder för EDI. 
 
 

2.1 Litteraturstudie   
 
Litteraturstudier är i de flesta fall ett bra tillvägagångssätt för att samla information om ett 
ämne. Det är dock viktigt att kritiskt granska all litteratur samt även jämföra olika författares 
synpunkter inom ämnet. Det kan i vissa fall vara svårt att hitta litteratur som tar upp det 
specifika området som ska undersökas samt hitta olika synpunkter på ämnet ifråga. Vi har 
inriktat oss mot litteratur inom ämnena: elektronisk handel, affärssystem, EDI, XML och 
EDIFACT. Under litteraturstudierna har vi läst böcker och artiklar med författare som till stor 
del bara har varit positivt inställda till XML som strukturspråk och dess intåg inom EDI. 
Detta har gjort det svårt att granska informationen på ett kritiskt sätt. Detta beroende på att 
det har varit svårt att hitta litteratur som belyser olika synvinklar av ämnet.  
 

2.2 Organisationer  
 
Vi har under arbetets gång inhämtat information från olika organisationer2 på Internet för att 
få en djupare förståelse för standardiseringsproblematiken kring EDI. Organisationerna som 
vi valt att undersöka arbetar i huvudsak med att ta fram XML-baserade standarder för EDI. 
Vidare har vi undersökt organisationer som redan tillhandahåller etablerade standarder för 
EDI främst då EDIFACT som är den mest etablerade standarden för EDI idag. 
 

                                                 
2 Se bilaga IV för att ta del av de organisationer som vi har undersökt. 
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2.3 Intervju 
 
Vi har valt att intervjua Flextronics i Karlskrona. Flextronics är en ledande tillverkare av 
elektroniska produkter inom en mängd områden. De är ett multinationellt företag med 
tillverkning i 27 länder och fyra kontinenter med ungefär 74 000 anställda. Anledningen att vi 
har valt Flextronics är att företaget håller på att införa XML i sitt EDI-system. Vi anser att en 
intervju med ett företag som använder sig av både traditionell EDI med EDIFACT och nyare 
teknik så som XML som standard, är ett ypperligt komplement till litteraturstudier. Genom 
intervju med personer som brukar EDI-system dagligen, får vi användning för deras breda 
kunskap och erfarenhet inom ämnet. Personerna som vi fick tillfälle att intervjua var Brian 
Skinner, projekt ansvarig för införandet av Flextronics nya affärssystem XDI samt William 
Langlois, konsult från Netfish med ansvar för införandet av XDI hos Flextronics. 
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3  Grundläggande teorier 
 
Under detta kapitel så kommer vi att ta upp de faktorer som är inblandade i de system som 
förmedlar EDI-kommunikationen mellan affärspartners. Dessa faktorer är affärssystem, 
elektronisk handel, EDI och den programvara som utgör de EDI-system som hanterar 
informationsflödet mellan sig. Genom att EDI-kommunikationen kräver att informationen 
som skickas gör det på ett strukturerat och generellt sätt så kommer grundläggande teorier att 
även behandla nuvarande EDI-standarder och deras roll i EDI-kommunikationen men 
framför allt om XML är ett alternativ som standard för EDI-systemen. 
 
 

3.1 Affärssystem 
 
Ett affärssystem är en kritisk framgångsfaktor för att bedriva elektronisk handel, eftersom 
systemet både fungerar som skapare och tolkare av det informationsutbyte som krävs mellan 
de parter som bedriver handel med varandra. Vidare har affärssystemen en stor betydelse för 
de inre faktorer som krävs för ett företags drift och produktion.  
 
Ett affärssystem är starkt kopplat till den verksamhet som systemet ingår i, vilket medför att 
variationerna mellan olika affärssystem kan bli mycket stora. Även om affärssystemen har 
samma leverantör så kan t.ex. branschspecifika krav leda till markanta skillnader i systemens 
utformning. 
 
Ett modernt affärssystem består av ett antal moduler som tillsammans bildar den 
funktionalitet som eftersträvas av verksamheten. Modulerna har vi valt att dela upp i tre 
huvudgrupper. 

− Basmoduler 

− Branschmoduler 

− Företagsmoduler 

Den flexibilitet med vilken ett affärssystem kan anpassas med olika moduler är både en 
fördel och nackdel. Fördelen med modulerna är att ett affärssystem kan kontinuerligt byggas 
ut för att innefatta fler arbetsuppgifter och anpassas efter såväl interna som externa krav på 
verksamheten. Nackdelen med den stora flexibiliteten kan vara att det försvårar 
kommunikationen mellan olikt sammansatta affärssystem. 

 
På grund av de stora skillnaderna mellan de olika branschmodulerna och företagsmodulerna, 
så kommer vi inte att gå in i detalj på vad som kan ingå i bransch- och företagsmodulerna. 
Utan väljer att endast ge en översiktlig bild av vad som kan ingå i dessa två. Förklaringen av 
vad som ingår i basmodulerna kommer att få en mer detaljerad bild på grund av att 
basmodulerna speglar den funktionalitet som de flesta affärssystem har.  
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3.1.1 Basmoduler 
 
Basmodulerna3 representerar de delar som i regel finns med i alla affärssystem. Basmodu-
lerna utgör tillsammans ett standardiserat affärssystem4 som inte innehåller vare sig bransch 
eller företags specifika delar. I basmodulerna finns de vanligaste uppgifterna i ett 
affärssystem representerade och är i regel av sådan karaktär att de anses som nödvändiga för 
merparten av de företag som använder affärssystem i deras verksamhet. Basmodulerna är 
således delsystem i ett standardiserat affärssystem och har den fördelen att de utvecklas i 
regel med syftet att de skall passa in i många olika verksamheter. Nackdelen med ett 
standardiserat affärssystem kan därmed vara att det inte alltid speglar verksamhetens behov, 
utan delar kan ingå som inte används i det enskilda fallet eller saknar viss funktionalitet. 
Fördelarna med standardiserat affärssystem är att utvecklingskostnader och vidareutveck-
lingskostnader kan delas på de företag som väljer att använda systemet. Möjligheten att ta till 
sig andra verksamheters erfarenheter av systemen är dessutom större än om man väljer att 
special designa sitt egna affärssystem.( Dexner, 1995) 
 

Nedan följer en uppräkning av exempel på basmoduler som ingår i ett standardiserat 
affärssystem.(Dexner,1995) 

- Redovisning/Bokföring 

- Fakturering/Order hantering 

- Hantering av löner 

- Produktionsplanering 

- Lagerredovisning 

- Leverantörreskontra 

- Kundreskontra 

 

3.1.2 Branschmoduler 
 
Branschmodulerna innehåller de arbetsuppgifter och standarder som är specifika för en 
bransch som exempelvis bilbranschen5. Branschmodulerna innefattas i regel av en standard 
för utbyte av olika typer av information som behövs för att täcka in särskilda krav inom 
branschen. Ett affärssystem som har branschmoduler har i regel inga problem med att 
kommunicera med andra affärssystem med samma branschmoduler. Problem kan däremot 
uppstå när ett branschanpassat affärssystem skall kommunicera med ett affärssystem som inte 
tillhör samma branschstandard. 
                                                 
3 Med begreppet ”Basmoduler” menas standardiserade delsystem som exempelvis programvara för 
orderhantering. 
4 Administrativa standardsystem eller bara standardsystem förekommer ibland istället för affärssystem i 
litteratur om ämnet. 
5 ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europé), organisation inom bilbranschen 
som verkar för att ta fram standarder för elektronisk handel inom bilbranschen. Mer information finns på 
www.odette.org . 
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3.1.3 Företagsmoduler 
 
Företagsmoduler innehåller arbetsuppgifter och information som är unika för ett enskilt 
företags affärssystem. Genom att företagsmodulerna inte är standardiserade leder det till att 
det inte går att garantera utbyte av information mellan de affärssystem som har 
företagsspecifika moduler. För att möjliggöra kommunikation mellan ett affärssystem med 
företagsmoduler och ett med exempelvis branschmoduler så krävs det att det skapas 
delsystem i affärssystemen som kan ta emot och processa denna information. 
 
 

3.2 Elektronisk handel 
 
Elektronisk handel är ett begrepp som innefattar handel i olika former med hjälp av olika 
typer av informationsteknik. Elektronisk handel är således en form av utbyte av information 
som sker på elektronisk väg mellan två parter. Lösningarna för att bedriva elektronisk handel 
skiljer sig från varandra beroende på vilka aktörer handeln bedrivs gentemot. Kravet på 
vilken typ av information som skickas mellan två aktörer är kopplad till de krav eller behov 
som finns för att en affär skall genomföras. Elektronisk handel bedrivs i huvudsak mellan. 

- Företag till företag6 

- Företag till konsument 

- Konsument till företag 

- Konsument till konsument 

 

3.2.1 Elektronisk handel mellan företag 
 
Elektronisk handel mellan företag består av olika typer av informationsflöden. Det är inte 
endast själva varan som är i fokus utan även information kring varan och tjänsten som är av 
betydelse. Den elektroniska handelns betydelse för olika företag är starkt kopplad till vilka 
affärspartners som företaget har. 
 
Den traditionella elektroniska handeln har i regel varit mellan relativt stora företag och 
företagets kunder och leverantörer. Detta har bildat slutna system med starka kopplingar 
mellan parterna. Oftast har kommunikationen mellan företagen skett via privata nätverk som 
har varit anpassade till endast kommunikationen mellan företagen. Detta har försvårat 
kommunikation med andra aktörer på marknaden då de befintliga lösningarna har varit svåra 
att återanvända. 
 
De starka kopplingarna har gynnat de företag som ligger högt upp i hierarkin samtidigt som 
det har medfört att leverantörerna har haft svårt att sälja sina varor och tjänster till andra 
aktörer på marknaden. Vilket har lett till att de företag som är leverantörer har varit stark 
                                                 
6 Företag till företag innefattar även handel mellan företag och exempelvis olika myndigheter, kommuner och 
landsting. 
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beroende av det köpande företagets välvilja, relationen mellan de båda parterna har oftast 
varit stark reglerat av olika typer av affärsavtal7. 
 
Ur leverantörens perspektiv kan det även ses som en fördel att ha starka kopplingar med 
köparen eftersom kvantiteten på de varor och tjänster som produceras kan bli mycket stora. 
Behovet av att marknadsföra sina varor och tjänster minskar med starka kopplingar eftersom 
det är i stort sätt köparen som bestämmer vad som skall tillverkas.  
 
Vid traditionell elektronisk handel kan system utvecklas för i stort sätt fullständig automation 
av t.ex. orderhantering, fakturering, betalning, leveranshantering och produktionsplanering. 
Eftersom de affärsavtal som parterna har mellan sig reglerar exempelvis produktkvalité, 
kvantitet och priser. 
 
Automation av produktionen förenklas ytterliggare genom att leverantörerna i regel 
koncentrerar sig på ett fåtal produkter. Leverantörerna har även i många branscher som 
exempelvis bilbranschen fått hjälp med att införa olika typer av affärssystem som redan från 
början är anpassade till elektronisk handel och JIT-produktion8. 
 
Genom att fler och fler affärssystem utvecklas med standardiserade lösningar som bas. Så 
möjliggörs en förenkling av de anpassningar som normalt krävs för att två affärssystem skall 
kunna utbyta affärsinformation. Möjligheten att ha fler affärskontakter ökar med antalet 
aktörer som har liknande affärssystemlösningar. Detta har varit det största skälet för att 
utveckla olika standarder för denna kommunikation och hur affärssystemens olika delar skall 
hantera den information som skickas. Genom utvecklandet av olika standarder för hur man 
skall använda olika verktyg för elektronisk handel, så ökar möjligheterna för olika typer av 
företag att på allvar få de fördelar som elektronisk handel innefattar. 
 

3.2.2 Nätbaserad handel mellan företag 
 
Näthandeln9 mellan företag har under senare år blivit ett alternativ till den traditionella 
elektroniska handeln. Eftersom näthandeln sker på ett ”öppet nätverk” Internet, medför detta 
att alla företag som har tillgång till Internet kan vara med och utveckla handelsportaler10 för 
det enskilda företagets produkter. Näthandeln bidrar även med ökad konkurrens eftersom i 
princip alla företag som har tillgång till Internet kan vara med och bjuda på kontrakt från 
kommuner, landsting eller andra företag. 
 
Kommunikationen mellan företagen i en affärssituation blir mera flexibel och kan anpassas 
till företagets nuvarande situation vad gäller exempelvis produktionskapacitet eller tillfällig 
överproduktion. 
 
                                                 
7 I ett affärsavtal regleras exempelvis varans eller tjänstens pris, kvantitet, kvalité, leveranstid mm. 
8 JIT (Just In Time) begrepp som bland annat innefattar att lagerhållningen i ett producerande företag skall vara 
så litet som möjligt, detta eftersom lager är kapitalbindande. 
9 Med näthandel menas att den information som behövs för att genomföra en affär sker via Internet baserade 
handelsportaler. 
10 Webbplats där företag kan utbyta tjänster och varor med varandra. 
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Relationerna mellan företagen behöver inte vara långsiktiga som det krävs vid traditionell 
elektronisk handel11, då en direkt integration mellan affärssystemen inte behövs. 
Den större flexibiliteten med näthandeln bidrar till att fler aktörer kan utbyta varor och 
tjänster med varandra, utan att detta i sin tur leder till omfattande förändringar i företagens 
organisation. Nackdelen med näthandel kan vara att det försvårar framtagandet av olika 
produktions styrande prognoser som exempelvis det köpande företagets uppskattning på det 
säljande företagets varor och tjänster. Detta beror främst på att den kontinuitet som finns vid 
traditionell elektronisk handel där två affärssystem kopplas samman inte finns. På en 
marknad med många aktörer där konkurrensen är stor, kan näthandeln bli mycket lönsam då 
det köpande företaget kan på ett enkelt sätt få in offerter12 på de varor och tjänster som 
företaget efterfrågar. 
 

3.2.3 Varför Elektronisk handel? 
 
Elektronisk handel har utvecklats främst på grund av att det ger en snabbare 
informationshantering och stora möjligheter för det enskilda företaget att hantera såväl intern 
som extern information, exempelvis lagerhantering och redovisning. Eftersom den 
information som används redan är anpassad för att skickas elektroniskt över olika typer av 
datanät, så kan denna information via datorbearbetning användas för styrning och kontroll av 
ett företags resurser. Elektronisk handel underlättar för exempelvis JIT-produktion. 
(Fredholm, 2000) 
 
Produktionen kan exempelvis regleras genom att kundföretaget skickar in prognoser med 
olika tidsintervall som det producerade företaget kan styra sin produktion efter. Produktionen 
anpassas därmed till den efterfrågan som finns på marknaden för företagets varor och 
tjänster. När produktionen anpassas till efterfrågan så minskar behovet av att buffra 
produktion genom exempelvis stora lager, vilket leder till att företaget inte behöver binda 
kapital i lagret.  
 
Med elektronisk handel ökar kvalitén eftersom de flesta rutiner sköts via olika datorsystem, 
felaktiga inmatningar in till de olika delsystemen som tidigare berott på den ”mänskliga 
faktorn” försvinner då denna informationshantering datoriseras. 
I Teldok rapport 107 (Fredholm, 1996) så tas bland annat följande fördelar fram vid 
elektronisk handel13. 

− Förenklad administration (exempelvis automatisk hantering av fakturor och 
orderregistrering) 

− Högre informationskvalité (antalet fel minskar, mindre felsökning då feldetektering 
underlättas, högre precision i leveranserna) 

− Kortare leveranstider 

                                                 
11 Skillnaden är att affärssystemen inte behöver anpassas till varandra utan information utbytes direkt via 
exempelvis webbläsaren, som i sin tur kan vara kopplad till det egna affärssystemet. 
12 En offert är ett anbud som ett producerande företag ger det köpande företaget dvs. kunden, vad det gäller 
priset på varan/tjänsten som det köpande företaget är intresserat av. 
13 I Teldok rapporten benämns elektronisk handel som elektronisk affärskommunikation. 
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− Effektivare lagerhantering (mindre lager, bättre kontroll på vad som finns i lagret, 
ökad omsättning på lagret) 

− Direkt produktion (Företagets tillverkning kan kopplas samman direkt mot kundens 
leveransplaner, vilket ger ökat ansvar åt t.ex. verkstadspersonal och minskar behovet 
av ett mellanled i form av tjänstemän och förmän som ägnar sig åt planering och 
arbetsledning) 

− Tidsbesparingar (Personal frigörs när systemen tar över rutinärenden och kan syssla 
andra viktigare uppgifter) 

− Kostnadsbesparingar i produktion och distribution  
Elektronisk handel kan bli ett effektivt verktyg ur konkurrenssynpunkt då företagets 
omgivning ställer krav på att handeln skall ske på elektronisk basis. Det kan även vara en 
fördel för enskilda företaget att genom kostnadsbesparingar locka till sig fler kunder med 
attraktivare prissättning.  Exempel på branscher där kravet på elektronisk handel är regel 
snarare än undantag är bilbranschen (ODETTE). Men det är inte enbart i det privata 
näringslivet som krav på elektronik handel ställs utan även olika myndigheter, landsting och 
kommuner har även börjat med elektronisk handel. Vilket gör att företag som är leverantörer 
till den offentliga sektorn börjar få indirekta krav på att införa elektronisk handel. Exempel på 
svenska myndigheter som har infört elektronisk kommunikation med EDI är tullverket som 
tar ut högre kostnader för de deklarationer som inte kommer in via EDI till tullverket. 
(Fredholm, 2000) 

 
 

3.3 EDI 
 

3.3.1 Vad är EDI 
 
EDI definieras enligt Kommerskollegium14 National Bord of Trade som: 
 
”Elektroniskt utbyte av standardiserad och strukturerad information mellan datorapplikatio-
ner. Genom EDI överförs information elektroniskt mellan datorer som sedan också direkt kan 
vidarebearbetas i företagsinterna datasystem”.(Kommerskollegium) 
 
EDI är således en benämning på system som används för att möjliggöra kommunikation 
mellan två datorsystem. Kommunikationen skiljer sig från annan kommunikation som 
existerar i det övriga samhället exempelvis telefoni, genom att ingen av parterna är 
”mänskliga” utan kommunikationen är avsedd för informationsutbyte mellan två 
datorbaserade system. 
 
Den information som utbytts mellan exempelvis två affärssystem via EDI-applikationen 
struktureras upp enligt förbestämda regler, reglerna möjliggör en korrekt tolkning och 
                                                 
14 Kommerskollegium National Borde of Trade är Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel och 
handelspolitik. 
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bearbetning i det mottagande systemet. Kravet på fördefinierade regler blir mellan 
datorbaserade system större än då kommunikation sker till exempelvis till en människa. Den 
enkla orsaken är att ett datorsystem inte kan tolka informationen eller dra egna slutsatser om 
vad informationen skall symbolisera. Ett dokument som skall överföras på elektronisk väg 
måste vara strukturerat så att det kan återskapas på ett korrekt sätt när det når mottagarens 
system. Rutiner för hur informationen skall bearbetas för att överföras på olika typer av 
datanät och återskapas hos mottagaren kräver ett ingående samarbete mellan de aktörer som 
låter sina affärssystem kommunicera.  
 
Det krävs en definition på vad som skall skickas och vilken standard som används för att 
skapa meddelandet så att mottagarens system skall kunna hantera informationen. (Leyland, 
1993) 
 
Ett EDI-system skall inte ses som en fristående del av ett affärssystem, den information som 
skickas eller tas emot av EDI-applikationen är stark kopplad till de interna systemen15 som 
skall använda denna information. Problemen som kan uppstå med en EDI-standard, är i 
relation till vilka aktörer som använder standarden och de krav som aktörerna ställer på olika 
typer av informationsöverföring. En standard kan få problem med att skapa nya definitioner 
av meddelanden som täcker in de behov som finns i de branscher som använder standarden. 
Något som ibland leder till att egna definitioner som inte är förankrade i standarden uppstår. 
En EDI-standard måste därför hela tiden utvecklas för att uppfylla nya krav på meddelande 
strukturer.  
 

3.3.2 Schematisk översikt av EDI 
 
Det som kännetecknar ett EDI-system är förmågan att utbyta processbar elektronisk 
information med andra datorbaserade system på ett strukturerat sätt, utan inblandning utifrån. 
Vilket innebär att systemen skall klara av att hantera all information som behövs utväxlas 
dem i mellan. Systemet bör därmed klara följande kriterier för att anses vara ett EDI-system: 

− Dator till dator. Informationen skall kunna skickas mellan två system utan 
inblandning utifrån. Informationen skall vara i sådan form att den inte behöver 
manuellt bearbetas eller skrivas in på nytt. 

− Datorbearbetning möjlig. Informationen skall vara möjlig för systemet att tolka och 
bearbeta, så att informationen kan anpassas till de olika applikationer som skall 
använda informationen. Informationen skall automatiskt kunna förmedlas vidare till 
applikationer som exempelvis ett lagerhanteringssystem för vidare bearbetning.  

− Standardiserat format. Informationen som skickas, t.ex. en faktura, skall vara 
strukturerad enligt förbestämda regler för hur informationen skall förmedlas och 
tolkas så att både det sändande och mottagande datorsystemet talar samma ”språk”. 
Exempelvis skall datafält såsom pris, antal, fakturanummer tolkas på samma sätt av 
båda systemen. 

                                                 
15 Med interna system menas exempelvis lagerhanteringssystem, bokföringssystem, redovisningssystem osv. 
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− Affärsdokument. Den information som skickas mellan två EDI-system är olika 
typer av affärsdokument såsom fakturor, försäljningsstatistik, tillverknings prognoser 
osv. EDI-systemen är anpassat för att hantera information som är knutet till olika 
typer av affärsdokument.(Jilovec, 1998)  

Något som även kännetecknar EDI-systemen är den rent fysiska kommunikation som sker 
över olika typer av datanätverk. Kravet på kommunikationens tillförlitlighet är stor, då fel i 
automatiserade processer utan mänsklig kontroll snabbt kan få omfattande konsekvenser för 
en organisation. Aspekter som säkerhet och kontroll av den kommunikation som sker mellan 
två system är andra faktorer som kännetecknar EDI-systemen, då man givetvis inte vill att 
utomstående som t.ex. andra företag skall få tag på den information som utbytes. EDI-
kommunikation sker i regel mellan organisationer som redan har ett etablerat samarbete. 
Traditionella EDI-system är inte anpassade för informationsutbyte som sker sporadiskt utan 
då en långsiktig kommunikation behövs mellan två parter.(Fredholm, 2000) 

 

3.3.3 Olika standarder 
 
EDI har i olika former funnit sedan 1970-talet och är således inget nytt begrepp (Fredholm, 
2000). EDI-kommunikationen mellan två affärssystem möjliggörs av olika EDI-standarder. 
 
Ett EDI-systems meddelande får dess struktur från den EDI-standard som används för att 
strukturera upp den information som skall skickas på elektronisk väg till mottagaren. 
 
EDI-standarden är det ”språk” som talar om i vilken form informationen skall vara, för att 
den skall kunna förmedlas från ett EDI-system, och kunna tolkas av det mottagande EDI-
systemet. Det finns ett antal dialekter av detta språk. Huvudsyftet med samtliga dialekter är 
att strukturera information på ett sådant sätt att information kan återskapas hos mottagaren 
utan att felaktigheter uppstår i den information som språket representerar. För att 
kommunikation mellan två system skall vara möjlig så måste systemen av naturliga skäl ha 
stöd för samma EDI-standard och därmed tala samma ”språk”. 
 
Behovet av att ta fram ett standardiserat språk, har med antalet företag som introducerat EDI-
system i sin verksamhet ökat. Standardiseringen har blivit ett naturligt led i den process, där 
fler och fler företag inser att det finns fördelar med att utbytta denna typ av affärsdokument 
på ett elektroniskt sätt. Standardiseringen fyller behovet av att kunna möjliggöra denna 
kommunikation som ligger till grund för att utbyta elektroniska dokument mellan företagens 
affärssystem. 
 
Genom att anpassa EDI-systemet efter en standard så kan arbetet med att etablera nya 
affärskontakter underlättas. Företagens affärsrelationer underlättas då parterna kan etablera 
kommunikationen sinsemellan utifrån den gemensamma EDI-standarden.  
 
De standarder för EDI som har utvecklats, har i regel utvecklats av någon form av 
samarbetsorganisation16 eller standardiseringsorganisation17. Samarbetsorganisationen har 

                                                 
16 Exempel på samarbetsorganisation är bilbranschens ODETTE.  
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fått ansvaret för att utveckla en standard för EDI. Samarbetsorganisationernas syfte med 
standarden, har skilt sig åt beroende på vilka aktörer som standarden utvecklats för. Detta har 
gjort att de standarder som finns för EDI inte alltid är generella utan har ibland enbart 
utvecklats för att passa in på de förutsättningar som finns t.ex. inom en bransch. 
Standardiseringsorganisationernas arbete däremot kännetecknas av att de inte är enskilda 
behov hos t.ex. en bransch som styr standardiseringen, utan mer att standarden skall 
utvecklas till en så kallad ”öppen standard” som är tillgänglig för alla. Exemplena nedan är 
tre olika standarder som har utvecklats för att passa branschspecifika, nationella eller globala 
syften med standarden. 

− Branschspecifika. Exempel på bransch specifika standarder är Organization for Data 
Exchange by Tele Transmission in Europe (ODETTE) som är den Europeiska 
bilindustrins EDI-projekt. 

− Nationella. Exempel på nationella är American National Standards Institute (ANSI) 
X12 som är den dominerande standarden för EDI i Nordamerika. 

− Globala. Exempel på globala EDI-standarder är EDIFACT som är utvecklad inom 
FN organisationens ramar, och skall fungera som en världsstandard för EDI. 
EDIFACT är inte specifik, utan skall fungera för alla möjliga branscher och 
organisationer. 

De exempel på olika EDI-standarder som nämns ovan är några av många standarder som 
under EDI-systemens historia har utvecklats. EDI-systemens utveckling och därmed 
standardiseringsprocessen, har under årens lopp utvecklats från att vara slutna system med få 
användare till globala standarder såsom EDIFACT.  

De tidiga formerna av kommunikation mellan EDI-systems utgjordes av isolerade 
användargrupper18. Inom dessa användargrupper har det funnits ett likartat behov av 
information, användargrupperna definierade själva de regler som behövdes för hur 
informationen skulle utbytas mellan de inblandade parterna.(Dykert et al, 1992) 
 
Genom att fler och fler företag, branscher och myndigheter har börjat med elektronisk handel 
så har nationella standarder utvecklats såsom ANSI X12 för att kunna koppla samman de 
olika aktörerna. Standardiseringsprocessen har tagit ett ytterliggare kliv då en allt mer 
globaliserad handel kräver att enskilda företag i olika länder skall kunna utbyta denna 
affärskommunikation med varandra. Den globala standarden EDIFACT är ett verktyg, för att 
åstadkomma en global kommunikation mellan EDI-system. En global XML-baserad standard 
för EDI är under utveckling och därmed öppnar upp Internet som ett alternativt 
överföringsmedium för EDI. 
 

                                                                                                                                                        
17 Med standardiseringsorganisationer menas organisationer såsom Internationella 
Standardiseringskommissionen (ISO). Technical Committee 154 är den kommitté inom ISO som har ansvaret 
för att underhålla och utveckla EDIFACT –syntaxen (www.iso.ch/projects/tcinfoFrame.html?6TC,154%138EN, 
2001-04-21). 
18 Men begreppet användargrupper, menas att ett antal företag etablerar en relation till varandras EDI system. 
Relationen styrs av de regler för informationsutbyte som de gemensamt har kommit överens om. 
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3.3.4 EDI-systemets programvara 
 
Den programvara som utgör ett EDI-system kan delas in i olika lager, programlagerna har 
skilda uppgifter men är stark kopplade till varandra för att möjliggöra den automation som 
kännetecknar ett EDI-system. Ett EDI-systems programvara kan generellt delas in i följande 
lager: 

− Applikationslager (Application layer) 

− Gränssnittslager (Interface layer) 

− Översättningslager (Translation layer) 

− Kommunikationslager (Communication layer) 

Applikationslagret hanterar integrationen med de olika programvaror som utgör 
affärssystemet och har till uppgift att bearbeta och skapa den information som skickas mellan 
två EDI-system. De delsystem som utgör applikationslagret måste således vara anpassade för 
att klara den informationshantering som behövs i kommunikationen mellan såväl de egna 
interna systemen, som affärspartnerns EDI-system. 

Programvaran i gränssnittslagret har till uppgift att ta emot den standardiserade 
informationen från underliggande lager och redigera, formatera och granska informationen. 
Så att den följer de interna systemens krav på hur informationen skall se ut för att kunna 
användas, bearbetas och tolkas av de interna systemen i applikationslagret19. På motsvarande 
sätt görs den information som skapas i applikationslagret om, för att passa in på de format 
som underliggande lager kräver.  
 
För att överbrygga skillnader i hur olika företag hanterar och lagrar den information som 
används för att skapa affärsdokument, så krävs det att de affärsdokument som skall utbytas 
mellan två EDI-system konverteras till ett standardiserat format. Konverteringen sker med 
hjälp av särskild programvara i översättningslagret. Affärsdokumentets format regleras av 
den EDI-standard som används i kommunikationen dem emellan t.ex. EDIFACT. Det 
standardiserade affärsdokumentet har efter konverteringen fått det format som används i 
Kommunikationslagret för att rent fysiskt överföras till det mottagande EDI-systemet 
 
Kommunikationslagret innehåller de protokoll och programvara som krävs för att man rent 
fysiskt skall kunna överföra informationen som finns i det standardiserade dokumentet 
mellan två EDI-system. De protokoll som används varierar beroende på vilket 
överföringsmedium som är valt för att möjliggöra kommunikationen. 
 
VAN är en vanlig lösning för att lösa denna typ av kommunikation med traditionella EDI-
standarder som EDIFACT. VAN är en form av service tjänst som erbjuds från tredje part och 
kan enklast förklaras som ett ”virtuellt postkontor”. Det virtuella postkontorets uppgift är att 
se till att den information som skickas från ett EDI-system kommer fram till mottagarens 
EDI-system. Fördelen med detta är att det enskilda företaget inte själv måste etablera den rent 
fysiska kontakten direkt med sina affärspartners system. Det är endast den fysiska 

                                                 
19 Skillnader i hur t.ex. dagens datum representeras filtreras bort i detta lager.  
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kommunikationslänken till det virtuella postkontoret som behöver etableras. VAN tjänsten 
kombineras i vissa fall med tilläggstjänster som översättning mellan olika EDI-standarder 
som t.ex. från EDIFACT till ANSI X.12. Krypteringstjänster20 för att öka säkerheten på 
kommunikationen förekommer också som VAN tjänster (Dykert et al, 1992). VAN är endast 
ett exempel på hur man kan lösa själva överföringen av ett standardiserat affärsdokument, 
Internet, modem, privata nät är exempel på andra typer av medium för denna överföring. 
Internet kan ses som det främsta mediet för XML men kan även användas av andra EDI-
standarder.  
 

3.3.5 Förklaring av informationsflödet 
 
För att det skall bli möjligt att förstå det informationsflöde som skickas mellan två 
affärspartners affärssystem via EDI-systemen. Så har vi valt att göra en stegvis förklaring 
över hur informationen används, och hur informationen struktur förändras för att kunna 
användas i de interna system som utgör grunden för denna kommunikation. Denna förenklade 
förklaring kommer att baseras på följande scenario21. 
 
Affärspartner A skickar en order till B, B i sin tur skickar en faktura till A för att få betalt för 
de varor som A beställt. 
 
Steg 1: Orderhanteringssystemet i applikationslagret sammanställer ett orderdokument. 
 
Steg 2: Orderdokumentet tas emot av gränssnittslagret som bearbetar informationen, 
applikationslager specifika formateringar av orderdokumentets data görs om för att passa in i 
den EDI-standard som EDI-systemet använder. 
 
Steg 3: Orderdokumentet skickas till översättningslagret där orderdokumentet görs om till ett 
standardiserat orderdokument enligt den EDI-standard som företag A och B väljer att 
använda för att utbytta affärsdokument, exempelvis EDIFACT. Det standardiserade 
orderdokumentet är till för att filtrera bort skillnader i företagens individuella system. 
 
Steg 4: I kommunikationslagret så omvandlas det nu standardiserade orderdokumentet med 
hjälp av olika typer av protokoll och programvara till ”elektroniskt” överförbar form. 
Dokumentet skickas sedan via det valda medium för den rent fysiska överföringen till 
mottagaren, företag B. Denna kommunikation22 kan t.ex. ske via modem eller VAN-tjänst.  
 
Steg 5: Företaget B:s EDI-system tar emot den elektroniska överföringen och den stegvisa 
proceduren upprepas fast nu i omvänd ordning dvs. steg 4, steg 3, steg 2 och steg 1. 
 

                                                 
20 Med kryptering menas att kommunikationen kodas. 
21 Se figur 3.1 som visar en grafisk representation över de olika stegen. 
22 Det finns egentligen inget krav på vilket överföringsmedium eller programvara och protokoll som 
kommunikationen möjliggörs av, mellan t.ex. två företag. Kravet ligger snarare på att båda av naturliga skäl 
måste ha stöd för samma typ av överföringsmedium och programvara och protokoll. 
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När företag B skickar sin faktura för att få betalt för de varor som företag A beställt via sin 
order, så sker steg 1 till och med steg 5 återigen och en dubbelriktad kommunikation mellan 
de båda företagen har skett.(Jilovec, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Här visas hur affärsdokument förmedlas mellan två EDI-system. 
 
 

3.4 UN/EDIFACT 
 
UN/EDIFACT definieras enligt Kommerskollegium National Bord of Trade som: 
 
”UN/EDIFACT är en samling av internationella standarder, kataloger och anvisningar för 
elektronisk utväxling av strukturerat data mellan oberoende datoriserade 
informationssystem” (Kommerskollegium). 
 
Standarden var således tänkt att bli en global standard för strukturerat elektronisk 
informationsutbyte mellan EDI-system. EDIFACT består av standardiserade syntax regler, 
data element, segment, meddelanden och koder.   
 
Innan EDIFACT så fanns bl.a. Guidelines on Trade Data Interchange (GTDI) i Europa, även 
denna var en standard som var framtagen av FN. I Nordamerika var ANSI X.12 den 
dominerade standarden. Problemet med att det inte fanns någon global standard för EDI 
gjorde att representanter för de två dominerande standarderna GTDI och ANSI X.12 mötes. 
Detta för att tillsammans ta fram en internationell standard för EDI. United Nations 
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Economic Commission for Europe (UNECE) var det FN organ där arbetet inledes 1985. 
EDIFACT blev namnet på standarden och fastslogs 1986, redan ett år senare var EDIFACT 
syntaxen fastställd.  
 
Det första United Nations Standard Message (UNSM) godkändes 1988 och det första 
meddelandet som togs fram enligt standarden var ett faktura meddelande. Arbetet med att 
utveckla och underhålla EDIFACT standarden sköts av EDIFACT Working Group (EWG). 
Medlemmarna i EWG träffas två gånger per år då tillägg eller förändringar av EDIFACT 
standarden fastslås. Idag finns det 24723 meddelanden framtagna för EDIFACT.(Newcomer, 
2000) 
 

3.4.1 Syntax regler 
 
Syntax24 reglerna är den faktor som styr hur de olika typerna av data som meddelanden, 
segment och dataelement skall se ut för att kunna utbytas. Reglerna styr endast data som skall 
utbytas. Reglerna är oberoende av faktorer som t.ex. vilka datorer, mjukvaror, protokoll och 
överföringsmedium som används. (FN)  
 

3.4.2 Dataelement 
 
Dataelementen25 är de ”byggstenar” som innehåller den information som överförs. 
Dataelementen representerar data genom att elementen talar om vilken data som åsyftas med 
elementet. Dataelementen är således en enhet av data för vilken det finns en överenskommen 
betydelse och term och som specificeras av dess datavärde. Ett elements datavärde 
representeras av antingen alfabetiska, numeriska eller alfanumeriska tecken. (Fredholm, 
2000)  
 

3.4.3 Segment 
 
Ett segment består av olika dataelement som är funktionellt besläktade med varandra dvs. de 
har en anknytning till varandra. För att det skall vara möjligt att identifiera enskilda 
dataelement i ett segment så positioneras elementen sinsemellan i en bestämd ordning. Varje 
segment består förutom av dataelement en inledande segmenttagg representerad av tre 
bokstäver t.ex. DTM och ett tecken för segmentslut (’). Ett segment är till för att samla 
dataelement som tillsammans representerar något mer än vad själva innebörden i varje 
dataelement, segmentets innebörd fås av segmenttaggen t.ex. DTM (vilket betyder att 
segmentet respresenterar datum och tid). (Fredholm, 2000) 

                                                 
23 Antalet meddelanden är hämtade ur dokumentet T1Att13_UNEDIFACT MEssage List.xls som finns att ladda 
ner på http://www.edifact-wg.org/ 
24 EDIFACT syntaxen benämns som ISO 9735. 
25 Elementen i sig är inte inga faktiska värden utan kan jämföras med ord i en vanlig mening t.ex. ordet fågel. 
Ordet fågel får sin innebörd av de faktorer som tillsammans definierar vad som menas med en fågel såsom 
exempelvis har vingar, lägger ägg, har näbb osv. 
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Om vi tittar på ett segment i ett EDIFACT-meddelande26 så kan vi se följande 
DTM+137:20010503:102’, radens innebörd får vi lättast om vi delar upp den i mindre delar. 
”DTM” =segmentets innebörd datum och tid, ”+137” = koden 137 betyder dokumentdatum, 
”:20010503:” = det aktuella datumet och ”102” = en kvalificerare för datumformatet dvs. i 
vilket format den programvara som i slutändan skall läsa datumet skall tolka det. Det sista 
fältet är till för att det finns skillnader i vilken ordning man uppger ett datum t.ex. 20010503 
eller 03052001 och i detta fall så talar även 102 om att det är endast ett datum som skickas 
dvs. tiden är inte med. 
 

3.4.4 Meddelanden 
 
Arbetet med att anpassa EDIFACT från de affärskrav som finns inom olika branscher, till 
elektroniska meddelanden ligger utanför FNs regi. Arbetet bedrivs istället av 
användargrupper av EDIFACT där representanter för respektive bransch tar fram nya 
meddelandetyper som är anpassade efter de krav som finns inom branschen. För närvarande 
finns det tolv olika grupper som sysslar med detta viktiga arbete. De meddelandetyper som 
tas fram i respektive användargrupper måste godkännas av FN för att bli ett UNSM som ingår 
i standarden.(Newcomer, 2000) 
 
Meddelandena är sammansatta av grupperade segment som behövs för att skapa t.ex. ett 
faktura meddelande. Ett standardiserat affärsdokument är således ett EDIFACT-meddelande 
av vald typ. För att man skall kunna särskilja olika meddelande från varandra så definieras 
dess unika identitet med meddelande typ och ett nummer som talar vilken version som 
meddelande tillhör. Versionshanteringen är viktig då det kan finnas skillnader i vad som ett 
meddelande innehåller beroende på vilken version av EDIFACT som meddelandet tillhör. 
 

3.4.5 Koder 
 
Koderna som används i ett EDIFACT meddelande bygger på existerande ISO-koder som 
representerar t.ex. länder, valutor, lokaliseringar, transportsätt, måttenheter, dokumenttyp 
osv. Eftersom koderna följer etablerade standarder så förenklas användningen av dem, då 
kodernas betydelse är universella. (FN) 
 
 

3.5 XML 
 
Organisationen som står bakom XML heter Word Wide Web Consortium (W3C). Det är en 
mycket tung aktör med ca 250 medlemmar, däribland de flesta stora företagen inom IT-
branschen. Specifikationen XML 1.0 blev en officiell rekommendation i februari 1998. 
Rekommendation innebär att den godkänts av de deltagande organisationerna. XML utgör en 

                                                 
26 För att ta del av det fullständigt EDIFACT-meddelandet se bilaga III. 



 
 

 22

Blekinge Tekniska Högskola. 
Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap. 
DAB X35 Kandidatarbete. 

delmängd av ISO-standarden Standard Generalized Markup Language (SGML) och kan 
därigenom sägas vara en formell standard. (W3C) 
 
XML är inte patentskyddat och specifikationen är publikt tillgänglig på Internet. XML är 
dessutom applikations- och plattformsoberoende27. Förutom ett ökat oberoende borgar det för 
en bättre framtidssäkring. Ett XML-dokument kommer sannolikt att kunna öppnas och läsas 
en bra bit in i framtiden, även efter det att vi har bytt datorer och programvaror flera gånger 
om. (Harold, 1999)  
 

3.5.1 Vad är XML? 
 
Extensible Markup Language (XML) betyder fritt översatt till svenska utbyggbar märkkod.  
 
W3C definierar XML som: 
 
”The Extensible Markup Language (XML) is the universal format for structured documents 
and data on the Web.” (W3C) 
 
XML består av en uppsättning regler som definierar märkord28. Märkorden används för att 
dela upp dokument i delar och kunna identifiera dessa delar. Fortsättningsvis när ordet 
dokument nämns så menas XML-dokument om inget annat anges.  
 
Harold definierar XML som: 
 
”XML is a set of rules for defining semantic tags that break a document into parts and 
identify the different parts of the document.” (Harold, 1999, s 3) 
 
XML är inte ett märkupp-språk likt Hyper Text Markup Language (HTML) utan det är ett 
meta märkupp-språk. Detta betyder att det är ett språk där man själv definierar de märkord 
som man behöver. Märkorden som utvecklaren skapar måste organiseras enligt en viss 
princip. Detta görs i en dokumenttypdefinitions-fil (DTD29). (Harold, 1999)  
 
Vidare så beskriver märkorden ett dokuments struktur och mening. Det beskriver inte 
formateringen av märkorden utan berättar endast vad som är i dokumentet, alltså hur det är 
strukturerat. Formateringen sköts av stylesheets, exempelvis ett XSL30, som länkas till XML-
dokumentet. (Harold, 1999) 
 

                                                 
27 Med det menas att samma XML-dokument går att skapa, spara och läsa på olika operativsystem. 
28 I annan litteratur förekommer benämningen element istället för märkord. 
29 DTD är ett ämne som vi kommer att förklara senare i detta kapitel under rubriken Document Type Definition. 
30 Extensible Style Language (XSL) är ett stylesheet språk speciellt designat för att användas till XML-
dokument. XSL innehåller ett antal regler om hur visningen och presentationen av ett dokument ska se ut. 
Kortfattat fungerar det på så sätt att man från sitt XML-dokument länkar till ett externt dokument där man anger 
hur de olika märkorden i XML-dokumentet visuellt skall presenteras för användaren. www.w3.org/Style/XSL/, 
2001-03-26 
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XML inte är ett programmeringsspråk och således är ett XML-dokument inte ett program. 
För att man ska kunna använda XML krävs utomstående programvara som kan läsa och 
förstå de märkord som ett dokument är uppbyggt av. En sådan programvara kan vara en 
webbläsare av nyare modell.  
 
XML kan användas för en mängd olika ändamål. Det skapar nya möjligheter för en effektiv 
dokumenthantering, avancerade webbtillämpningar och inte minst för elektronisk handel.  
Det används för att strukturera och märka information så att den blir lättare att hålla reda på, 
söka i, publicera och återanvända. Utvecklaren kan definiera märkordsuppsättningar som är 
speciellt anpassade till den information som skall beskrivas. (XML-akademin)  
 

3.5.2 Historia 
 
XML har sitt ursprung i Standard Generalized Markup Language (SGML) som i sin tur har 
sitt ursprung i Generalized Markup Language (GML). På 1970-talet förslog Dr CF Goldfab 
en metod som beskrev text som inte var knuten till någon applikation eller hårdvara.  
 
Rekommendationen för GML var följande: (Richards, 2000) 

− märkorden skulle fokusera på strukturen inte på layouten 

− syntaxen för märkorden skulle använda sig av <> och </> taggar. 

− strikta syntax regler så att koden kan läsas på ett enkelt  sätt av människor och datorer. 

Detta är rekommendationer som fortfarande används inom SGML och XML. 
 
1986 föreslogs SGML bli en standard. Denna standard använde sig av <> och </> taggar och 
DTDer. Samtidigt som Internet och utvecklingen av webbläsare kom i gång, så växte också 
behovet av en standard för Internet applikationer. HTML skapades ur detta behov. Det lånade 
samtidigt taggar från både SGML och DTD. I början av 1990-talet blev HTML en standard. 
(Richards, 2000) 
 
Trots att båda SGML och HTML stora spridning har de stora nackdelar. XML kan sägas vara 
en kombination av SGMLs och HTMLs styrkor men har inte deras begränsningar då man 
bl.a. kan skapa sina egna märkord (Eriksson, 1999)  
 
SGML är ett system för att definiera märk-upp språk. Styrka är dess flexibilitet samt dess 
rikliga funktionalitet. Styrkan kan även ses som en svaghet, då dess olika definitioner 
erbjuder många alternativa lösningar även till de enklaste uppgifterna. Definitionen av SGML 
är känd för att vara svår att förstå och lära sig. Detta beror delvis på SGMLs uppbyggnad och 
delvis på dess svårighet att presentera och illustrera dokument.(Malmi & Lantonen, 1999)  
 
Det mest kända exemplet på en märkordsuppsättning är HTML. Det är dock fel att jämföra 
HTML och XML eftersom de är två skilda saker. HTML innehåller ett fast antal 
fördefinierade märkord medan XML är ett metaspråk för att skapa märkord. HTML används 
för att beskriva hur ett dokument skall presenteras i en webbläsare. Med hjälp av XML kan 
man skapa märkordsuppsättningar som inte bara beskriver hur ett dokument skall se ut när 
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det presenteras utan också beskriver vad informationen handlar om. Alla typer av information 
kan märkas, t.ex. rapporter, fakturor, journaler, manualer, beslut, prislistor m.m.  
 

3.5.3 Varför XML? 
 
Syftet med XML är att det skall vara ett globalt och universellt format för att beskriva data 
och information på ett sätt som är oberoende av enskilda applikationer, operativsystem och 
leverantörer. Informationen märkas upp så att den på ett effektivt sätt kan bearbetas, dvs. 
skapas, förändras, administreras och presenteras, av både människor och maskiner. (Harold, 
1999) 
 
W3C har specificerat följande mål för XML: 

− Användbart över hela Internet. 

− Stödja en stor mängd olika applikationer. 

− Kompatibel med SGML. 

− Enkelt att skriva program som ska stödja XML-dokument. 

− Enkelt att skapa dokument. 

  
XML är designat för att vara extremt kraftfullt, men samtidigt ska det vara lätt för både 
människor och dataprogram att läsa och skriva. XML är idealet för stora och komplexa 
dokument därför att informationen är strukturerad. Det går att både specificera ett språk som 
definierar märkorden i dokumentet samt även specificera relationerna mellan dem. (Harold, 
1999) 
 

3.5.4 Fördelar med XML 
 
XML kan användas till en mängd olika saker. Vi tar bara upp de delar som har med vårt 
arbete att göra. Det går att urskilja tre viktiga områden där XML sannolikt kommer att få stor 
betydelse för intern och extern kommunikation inom en företagsorganisation.  
 
Dokumenthantering  
Dokumenthantering handlar om att skapa, lagra, administrera och presentera information. I 
en organisation finns det olika typer av dokument, t.ex. rapporter, beslut, avhandlingar, 
utredningar, föreskrifter, PM, brev, fax osv. Beroende på vad det är för typ av information 
samt vad dokumentet skall användas till är de olikt väl lämpade att märkas upp med hjälp av 
XML.  
 
Att märka upp dokument med hjälp av XML är speciellt intressant när:  

− Man vill hitta information snabbt och enkelt i dokument. Om man använder 
beskrivande märkord blir det lättare att hitta i dokument.  
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− När man vill göra avancerade presentationer (t.ex. med dynamik där användaren kan 
påverka utseendet). Som nämnts innan åtskiljs layouten från själva informationen med 
hjälp av stylesheets.  

− Dokumenten skall lagras under lång tid. XML är inte knutet till någon speciell 
leverantör eller någon speciell programvara. (Ualberta) 

 

Avancerade webblösningar  
XML skapar nya möjligheter för avancerade tillämpningar både för Internet som för ett 
företags Intranät. Olika personer kan ges tillgång till olika information baserat på märkorden i 
XML-dokumenten. Detta kan också medföra en ökad säkerhet. Det går att använda sig av 
avancerade sökfunktioner som baseras på märkorden. På en handelsplats är det en 
nyckelfaktor att kunden hittar det han eller hon söker snabbt. En väl definierad och strikt 
struktur samt åtskillnad av innehåll och layout möjliggör och förenklar en snabb och enkel 
uppdatering. Med hjälp av layoutmallar kan man skapa avancerade dynamiska presentationer. 
(Ualberta) 
 
Elektroniska affärer  
XML kan användas som språk för strukturerade meddelanden och transaktioner. En fördel 
med att använda XML jämfört med traditionella EDI-lösningar är att man kan använda de 
programvaror som finns (kommersiellt) tillgängliga för att skapa, administrera och presentera 
XML-kodad information (XML-akademin).  
 
Som nämnts tidigare är XML plattforms- och systemoberoende. Det har ingen betydelse 
vilket operativ- eller affärssystem som företag använder. XML kan kommunicera med alla. 
Detta gör XML lämplig för datakonvertering. En annan sak som gör att XML är lämplig för 
datakonvertering är dess struktur. Genom att XML är strukturerad så innebär det att det är 
enkelt att se om ett dokument är fullständigt eller om det har blivit avklipp i överföringen 
mellan olika system. (Danielsson, 2001) 
 

3.5.5 Nackdelar med XML 
 
Den största nackdelen med XML är även dess styrka. XML är så flexibel att varje användare 
kan definiera sina egna märkord i dokumenten. Detta gör det svårt när man ska kommunicera 
med andra dokument som har andra namn på märkorden. Det finns ett antal organisationer 
som har standardiserade DTD för olika verksamhetsområden. Bland annat så har OASIS31 
och W3C DTDer eller scheman32 som utomstående kan använda sig av. Vidare så är det bara 
nyare programvaror som kan läsa och förstå XML. Då det finns en stor del av användarna 
som fortfarande sitter med äldre programvaror på sina datorer kan de inte se och läsa XML-
dokument.  Emellertid är detta ett problem som kommer att lösas med tiden, då dessa 
människor kommer att uppgradera sina programvaror så att de kan läsa XML-dokument.  
 

                                                 
31 se bilaga IV för olika organisationer som arbetar med XML-baserad standardisering 
32 Scheman är ett ämne som kommer att förklaras i detta kapitel under rubriken XML-Schema. 
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En annan nackdel är tiden som går åt att konvertera redan existerande data till XML. Även 
om det är relativt lätt så kommer det alltid att dyka upp något problem som kommer att kosta 
tid och pengar att ordna till. (Ualberta, 2001) 
 

3.6 Document Type Definition 
 
Vid skapande av dokument är det viktigt att de uppfyller vissa krav på struktur och utseende. 
Att skapa och följa en viss struktur kan också vara ett sätt att försäkra sig om att information 
presenteras på ett riktigt sätt via stylesheets. XML skiljer ju på informationens innehåll och 
dess presentation. Därför kan det vara tryggt att veta att märkorden finns definierade och att 
utvecklaren genom att använda dem korrekt skapar en viss kvalitet. Det finns olika sätt att 
skapa struktur, nämligen genom DTD respektive XML Scheman. Fortsättningsvis när DTD 
nämns så menas en DTD-fil om inget annat anges.  
 
DTDer kommer från SGML-världen och är inte skrivna enligt XML-syntax. Tanken och 
intentionerna bakom DTD ligger väldigt nära kärnan i XML. Med hjälp av DTDn kan man 
skapa ett ramverk av entiteter, element och attribut som tillsammans ska se till att man 
åstadkommer en lyckad och enhetlig struktur i informationshanteringen. (St. Laurent och 
Biggar,1999)   
 
För att ett XML-dokument ska vara giltigt krävs det att den följer en DTD. DTDn definierar 
vilka märkord och attribut som dokumentet kan använda sig av samt hur dokumentstrukturen 
ska se ut.  När man har skapat en DTD, för ett speciellt ämne eller område, kan man antingen 
deklarera den internt i XML-dokumentet eller externt. Vid extern deklaration görs en 
referens, i XML-dokumentet, till den plats där man har den separata DTDn. En kombination 
av dessa båda förfaringssätt är också möjlig (Stanek, 1998). Oavsett om man skriver en intern 
DTD eller anropar en extern så kan det bara finnas en DTD skriven per dokument, alltså en 
uppsättning deklarationer. Man kan både importera och exportera en DTD. 
 
XML parsern33 kontrollerar så att strukturen av ett dokument är konstruerad korrekt. Parsern 
kontrollera så att dokumentet överensstämmer med DTDn som är specificerad. Detta är 
viktigt för att möjliggöra ett friktionsfritt utbyte av data mellan företag som använder samma 
DTD. (Stanek, 1998)  
 

3.7 XML-Schema 
 
I maj 1999 så publicerade W3Cs XML Schema Working Group ett första utkast för XML 
Schema. XML Schema är ett XML-specifikt format för dokumenttypdefinition som är tänkt 
att ersätta systemet med DTDer som följt med från XMLs föregångare SGML.  
 
XML Scheman ses av många som en utveckling av DTDer, medan andra hävdar att det är två 
olika företeelser. Ordet schema används lite olika beroende på vem och i vilket sammanhang 
                                                 
33 En parser är ett verktyg för språklig analys. Parsern ser till så att ett XML-dokument är korrekt skrivet och att 
inga komponenter fattas. 
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det omnämns. Vissa aktörer använder schema som ett samlingsnamn för flera olika tekniker 
varav DTD är en, alltså som en del av en begreppsvärld. På webbplatsen Extensibility34 sägs 
att ett schema är ett regelverk för att beskriva ett dokument och på Biztalk (Biztalk) säger 
man att syftet med scheman är ”..att definiera en mängd element och attribut, med regler för 
deras kombinationer och struktur”.  
 
Vi kan i alla fall säga att ett schema beskriver det möjliga datainnehållet i ett dokument på ett 
mycket strikt och formellt sätt. Man ska alltså fastställa sina intentioner när man bl.a. 
definierar element, namnen på märkorden och dess struktur. 
 
XML Schema håller på att utvecklas i flera olika riktningar. På grund av att det ständigt pågår 
förändringar kan det bli konflikter och/eller förvirring om vad som är vad eller vilken som är 
aktuellt för närvarande. Vi kommer för enkelhetens skull att använda oss av XML Schema 
som ett samlingsbegrepp för dessa tekniker trots att enskilda detaljer i olika tillvägagångssätt 
kan skilja sig åt.  
 
Precis som med en DTD kan man både importera och exportera scheman. Möjligheten att 
utnyttja andras arbete, eller låta andra utnyttja ditt, är en förutsättning för att kunna utbyta 
information mellan olika system.  
 
Förespråkarna för XML scheman ser i vilket fall dem som en utveckling av DTDerna. De vill 
att man ska kunna göra lite mer saker och få tillgång till fler funktioner än vad dagens DTD 
kan erbjuda. Just nu försöker konsortiet W3C att samla idéer om förbättringar som har 
uppkommit under den tid som DTDer har funnits. De har funnit fyra områden där möjligheter 
för påtagliga förbättringar verkar finnas: 

− Datatyper, XML Schema har flera och bättre definitionsmöjligheter för datatyper, 
t.ex. datumformat. 

− Namespaces35, Kom efter det att DTDerna introducerades vilket gör att DTD inte har 
fullt stöd för denna teknik. 

− Syntaxen, XML Scheman är skrivna enligt XMLs egen syntax, vilket DTDer inte är. 

− Nya möjligheter: XML Scheman föreslås få nya funktionaliteter och möjligheter 
jämfört med DTDer och då särskilt inom områden där XML inte används, eller precis 
har börjat användas. Det gäller främst vidareutvecklingen av ett schema efter dess 
implementation samt valideringen som förbättras tack vare punkt 3 ovan. 

Vad kan man då göra med scheman? Scheman är framtagna enligt XML-syntax och 
innehåller saker som DTDer inte gör bl.a. så använder den sig av namespace och ett stort 
antal datatyper. Som berörts innan går det också att utöka funktionaliteten hos ett schema, 
men man kan också använda och utöka en vanlig DTD med dess element och attribut. Vidare 
kan man även hantera databaser. Finessen är att man kan göra allt detta och fortfarande 

                                                 
34 http://www.extensibility.com/xml_resources/schema_glossary.htm#S 
35 Syftet med namespaces är att underlätta och kombinera entiteter från olika DTDer eller Scheman när man 
skapar dessa. Det går att använda redan standardiserade ”vokabulär” vid skapandet av dokument och 
applikationer. Namespaces är en strävan att ge alla attribut och element en globalt unik identitet. Detta gör man 
genom att använda sig av det enda standardiserade schemat för namntilldelning på Internet, nämligen URI: s. 
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behålla metadatan. (Strum, 2000) Vi går inte in på detta i detalj utan nämner det bara för att 
visa att möjligheten finns. 

Precis som i en DTD skapar ett schema en gemensam grund för diskussion kring 
uppbyggnaden av en dokumentsamling och dess struktur. Till detta kopplas ett regelverk som 
säkerställer att applikationen beter sig som man vill och som man har bestämt. Sköts 
designen av scheman på ett lämpligt och insiktsfullt sätt, bland annat med tanke på framtida 
behov och med hänsyn till hur olika aktörer agerar, så kan ett flexibelt system skapas som 
förhoppningsvis genererar positiva synergieffekter. 
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4 Analys av intervju  
 
I detta kapitel kommer svaren från intervjuerna att varvas med teoretiska resonemang. 
Kapitlet har sin utgångspunkt i redovisningen av intervjusvaren i bilaga I. I detta kapitel 
analyseras inte alla frågor och svar från vår intervju36. Frågorna 3, 4, 6, 7 och 8 i bilaga I är 
inte av den karaktären att de ger svar på vår frågeställning och analyseras därför inte. De 
ställdes för att få en större helhetsbild av Flextronics EDI-system. Fråga 5, från bilaga I, 
besvaras i fråga två i detta kapitel.  
 
Vad är fördelarna med elektronisk affärskommunikation? 
 
Respondenten anser att de fördelarna för Flextronics är mindre kostnader i hanteringen av 
affärsdokument. Det blir en tidsbesparing då affärsdokumenten inte behöver matas in 
manuellt i systemen. Detta leder till att det krävs färre anställda i hanteringen. Vidare får 
Flextronics bättre priser mot både beställare och leverantörer. En annan fördel är att 
produktionen kan anpassas efter de beställningsprognoser som erhålls från beställare, vilket 
medför lägre lagerkostnader och kortare leveranstider. Respondentens upplevda fördelar med 
elektronisk affärskommunikation stämmer väl överens med de fördelar som Fredholm (1996) 
tar upp i Teldok rapport 107 och som nämnts tidigare i arbetet under kapitel 3.2.3. 
 
 
Varför går ni över från enbart EDIFACT-baserad överföring till både en EDIFACT 
och XML lösning? 
 
För Flextronics handlar övergången dels om hur deras affärsrelationer ser ut mot sina kunder 
och leverantörer. Anledningen till detta är att några av deras affärspartners har gjort 
förfrågningar på ett system som stödjer båda lösningarna. Flextronics affärsrelation till sina 
handelspartners är av varierande karaktär då huvuddelen av kommunikationen sker via EDI-
system, men viss kommunikation sker fortfarande via telefon eller fax. Med det nya EDI-
systemet XDI37 som både hanterar EDIFACT och XML vill Flextronics knyta an de kunder 
och leverantörer som man idag har affärskommunikation med via telefon eller fax. XDI-
systemet medför att de affärspartners som inte har ett befintligt EDI-system använder sig av 
Internet för att logga in på en webbapplikation som är knutet till XDI-systemet. Med hjälp av 
applikationen ska affärspartnerna kunna utbyta XML-baserade affärsdokument direkt med 
Flextronics system. Fördelen med detta system för Flextronics är att den tidigare manuella 
inmatningen av dessa affärsdokument inte behövs. Ur Flextronics perspektiv blir denna 
lösning en fullgod EDI-kommunikation. För företaget som använder denna lösning är det inte 
en fullvärdig EDI-lösning då manuell hantering av affärsdokumenten krävs.  
 
De kriterier som Jilovec (1998) tar upp för att ett system skall klassas som ett EDI-system 
uppfylls inte av denna lösning ur användarens perspektiv då hanteringen inte sker dator till 
dator utan någon yttre inblandning. De övriga kriterierna som nämnts innan i kapitel 3.3.2 för 
ett EDI-system uppfylls. 

                                                 
36 Se bilaga I för alla frågor och svar. 
37 Se bilaga II för en detaljerad beskrivning av XDI. 
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Erbjuder XML något som inte finns i EDIFACT och vice versa utifrån era 
erfarenheter? 
 
Enligt respondenten så har EDIFACT en stor användarbas, dvs. flertalet av de företag som 
använder EDI-system utgår från EDIFACT som är en väletablerad mogen standard. Ett 
meddelande som baseras på EDIFACT innehåller inte någon orelevant data utan skickar 
endast det som är nödvändigt för t.ex. en order. XML å andra sidan skickar ett överflöd av 
data för dokumentets struktur och innehåller därmed inte bara data som är relevant för 
ordern38. Vidare kan man inte heller vara säker på att man får ett korrekt affärsdokument sänt 
till sig från sin affärspartner om man baserar affärskommunikationen på XML. Detta beror på 
att standardiseringen av XML-baserade affärsdokument är under utveckling.  
 
Respondenten ser däremot XML som ett komplement för affärsrelationer där det inte redan 
finns etablerad B2B-kommunikation med t.ex. EDIFACT. Respondenten anser att deras XDI-
lösning gör det möjligt för mindre leverantörer och kunder, som inte har de ekonomiska och 
kunskapsmässiga förutsättningar för traditionell EDI, att kunna utbytta elektroniska 
affärsdokument.  
 
Enligt respondenten så sker kommunikationen med EDIFACT-baserade EDI via VAN-
företag. Anledningen till detta är dels att VAN erbjuder en säker förbindelse till 
affärspartnern, både vad det gäller kryptering och uppföljning av ett affärsdokument. Dels så 
slipper man etablera en direktförbindelse till varje affärspartner EDI-system då detta sköts via 
VAN-företaget. Förespråkarna för XML säger att det är ett bra språk för kommunikation över 
Internet men eftersträvar man samma säkerhet och fördelar som ett VAN-företag erbjuder så 
blir ett XML-system komplext och dyrt. Respondentens åsikt om att ett XML-system blir 
både komplext och dyrt stöds inte av den litteratur som vi läst utan där framstår system 
baserade på XML som ett billigare alternativ.  
 
 
Ser ni XML som en ersättare eller komplement till EDIFACT inom EDI-
kommunikation? 
 
Respondenterna ser idag XML som ett komplement till EDIFACT-baserad affärskommuni-
kation. Om XML skall kunna ersätta EDIFACT i framtiden anser de båda respondenterna att 
det krävs en genomarbetad standard för XML-baserad affärskommunikation.  
 
Respondenternas påstående om att XML är ett komplement till EDIFACT stöds av Fredholm 
(2000) då han anser att en kombination av EDIFACT och XML är idealisk. Vidare säger 
Fredholm att EDIFACTs struktur är gammaldags och har inte en naturlig koppling till 
Internet, vilket är fallet med XML. EDIFACTs styrka ligger i alla de standardiserade 
affärstransaktionerna, detta är något som saknas i XML enligt både Fredholm och 
respondenterna. 

                                                 
38 för jämförelse av de olika dokumentens innehåll se bilaga III 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi svar på de frågor som utmynnade från vår problemformulering. 
 

5.1 Hur upprättas EDI kommunikation och varför? 
 
Här under kommer vi att dela upp denna fråga i två delar. Först kommer vi att svara på hur 
EDI kommunikation upprättas och sedan varför man använder sig av EDI kommunikation. 
 

5.1.1 EDI kommunikation 
 
B2B kommunikationen mellan två affärsverksamheter upprättas med system för EDI. 
Förmedlingen och automationen som krävs för EDI av affärsdokument sker med hjälp av 
olika typer av programvara som tillsammans bildar ett EDI-system. Detta system hanterar 
den information som skickas mellan affärspartnerna i en affärsrelation. För att denna 
kommunikation skall vara möjlig krävs det att informationen som skickas mellan EDI-
systemen är strukturerad med hjälp av en överenskommen EDI-standard dvs. ett gemensamt 
språk för hur informationen som skickas skall utformas. Utan ett gemensamt språk för denna 
information så blir det inte möjligt för två affärsverksamheter att utbyta affärsdokument. 
 
Syftet med kommunikationen mellan två affärsverksamheter är att koppla samman de interna 
systemen. Delsystemen som utgör ett affärssystem är beroende av vilken typ av 
affärsverksamhet som systemet används i. Skillnaderna i affärsverksamheten gör att de 
delsystem som ingår i ett affärssystem skiljer sig från fall till fall.  
 
I affärssystemen sammanställs den information som behövs för skapandet av ett affärsdoku-
ment. För att det skall bli möjligt att utbyta detta dokument med affärspartners så görs 
dokumentet om till ett standardiserat orderdokument enligt vad parterna har kommit överens 
om. Mottagarens EDI-system tar emot ett standardiserat orderdokument fritt från företags-
specifika faktorer, och kan i sin tur omvandla dokumentet till en form som passar i det egna 
affärssystemet. 
 

De faktorer som påverkar B2B kommunikationen med EDI är: 

− Affärssystemen 
− EDI-systemen  

− EDI-standarden 

− Kommunikationsformer  

− Affärsverksamheten 

− Affärsrelationen 
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Det är dessa faktorer som tillsammans utgör förutsättningen för B2B-kommunikationen, 
faktorernas inbördes relation kan ses i figur 5.1. 
 
 

EDI-standard

EDI-system 

Affärssystem 

Standardiserat 
affärsdokument

EDI-standard 

EDI-system

Affärssystem 

Affärsverksamhet Affärsverksamhet

Affärsrelation

Exempel på kommunikationsformer 

 
EDIFACT 

XML 

ANSI X.12 

Exempel på olika EDI-standarder 

Affärsverksamhet AffärsverksamhetVAN 

Affärsverksamhet AffärsverksamhetPrivat nät 

Affärsverksamhet AffärsverksamhetInternet 

 

 

 
Figur 5.1 Här visas de inbördes relationerna i B2B-kommunikation. 
 
Beskrivning av figur 
EDI-systemen är de system som antigen förmedlar affärsdokument direkt från affärssystemen 
eller bildar nya affärsdokument utifrån den information som finns i affärssystemen. EDI-
systemen anpassar affärsdokumenten till ett standardiserat affärsdokument enligt den 
överenskomna standard som används i kommunikationen mellan affärsverksamheterna. EDI-
systemen har också till uppgift att ta emot standardiserade affärsdokument och integrera dem 
med de interna affärssystemen. De standarder som anges i figuren EDIFACT, ANSI X.12 
och XML är exempel på ”språk” som används för att skapa de standardiserade 
affärsdokumenten, vilka är en förutsättning för EDI-kommunikationen. I figuren anges 
exempel på kommunikationsformer för dessa standardiserade affärsdokument. VAN och 
privata nät är den vanligaste kommunikationsformen för EDIFACT, ANSI X.12. Internet 
som kommunikationsform är särskilt lämpad för XML, men kan även användas av EDIFACT 
och ANSI X.12. 
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5.1.2 Varför B2B kommunikation med EDI 
 
Under de senaste 30 åren har kommunikationen mellan olika typer av affärsverksamheter gått 
från pappersbaserad affärskommunikation mot EDI-förmedling av olika former av 
affärsdokument. Anledningen till detta är dels att elektronisk kommunikation är avsevärt 
snabbare än t.ex. förmedling med vanlig postgång, och dels skillnader i den mängd av 
information som utbyts. Den stora mängd information som utbytts har lett till att system för 
att automatisera detta informationsutbyte har utvecklats. EDI-systemen möjliggör direkt 
kommunikation mellan affärsverksamheters interna system. Genom att använda 
datorbaserade system så kan affärsdokumenten processas på en bråkdel av den tid som 
manuellt arbete skulle ta. Eftersom informationen är anpassad för datorbaserade system kan 
information som hanteras i systemen få ett ökat mervärde, informationen kan användas för 
många olika bearbetningssyften och ge grund för hur ett företag skall t.ex. reglera sin 
produktion. Den elektroniskt anpassade informationen kan förmedlas snabbt mellan olika 
datorbaserade system utan att behöva matas in igen. I vår intervju med Flextronics angavs 
följande fördelar med elektronisk affärskommunikation: 

− Färre personer inblandade i hanteringen av affärsdokument, vilket leder till att 
personalkostnaderna minskar. 

− Automatisk inmatning till affärssystemen av t.ex. en order leder till stora 
tidsbesparingar.  

− Bättre pris mot leverantörer och kunder. 

− Affärsavtal används för att reglera priser gentemot Flextronics kunder och 
leverantörer, vilket gör att Flextronics inte behöver förhandla om priset från gång till 
gång.  

− Reglera produktionen efter kundernas behov, då beställningsprognoser från 
Flextronics kunder snabbt kan styra Flextronics produktionskvantitet, informationen 
från Flextronics kunder kan i sin tur reglera produktionen hos de leverantörer som är 
anslutna till Flextronics. Detta i sin tur leder till att Flextronics inte behöver ha mer i 
lager än vad som behövs för att täcka in kundernas behov. 

 

Elektronisk affärskommunikation möjliggör att de delar av respektive affärsverksamhet som 
ingår i affärsrelationen kan kopplas samman med EDI-kommunikationen. Integrationen 
medför att delar av affärsverksamheternas interna system kan utbyta olika affärsdokument 
direkt med varandra. Affärsrelationen är den faktor som styr valet av kommunikation, de 
största vinsterna med EDI-kommunikation är då relationen är långsiktig och kräver att 
utbytes av affärsinformation är stort.  

 

 

 

 



 
 

 34

Blekinge Tekniska Högskola. 
Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap. 
DAB X35 Kandidatarbete. 

5.2 Har XML kapacitet att vara ett komplement som standard för 
EDI–system? 

 
För att XML ska vara ett komplement som informationsbärare i EDI-system så krävs det att 
man använder sig av standardiserade DTDer och scheman. Dessa DTDer och scheman håller 
fortlöpande på att utvecklas av en mängd olika organisationer39 som stöds av multinationella 
företag.  
 
Genom XMLs Internet anpassning och dess möjligheter att strukturera data framstår språket 
som ett komplement för EDI. XML kan användas med alla transportprotokoll som idag 
utnyttjas i TCP/IP-nätverk. Detta möjliggör för ett XML baserat EDI-system att användas 
direkt över Internet eller via ett intranät. Vägen öppnas exempelvis för ett webbgränssnitt mot 
EDI-systemet för leverantörer, kunder och den egna personalen. Internets och intranäts 
genomslag, tillsammans med XMLs stöd för dessa tekniker, underlättar överföringen av data 
mot såväl affärspartners som mellan avdelningar inom samma företagsorganisation. 
 
Under vår intervju men William Langlois ansåg respondenten att XML kan vara ett 
komplement till EDIFACT. Faktum är att Flextronics i Karlskrona håller på att testköra ett 
EDI system som parallellt kör både XML och EDIFACT.  
 
Ett av problemen med traditionell EDI, med EDIFACT som standard, är att meddelande- 
strukturen är uppbyggd av fällt med fördefinierad storlek. Detta gör att meddelandet måste 
vara strängt formaterade, vilket i sin tur gör att data, som fritext blir en omöjlighet. 
EDIFACT-meddelanden är också svårtolkade, för den oinvigde, eftersom ingen förklarande 
text är kopplad till de olika fälten. Båda dessa problem löser XML där data markeras med 
(förklarande) märkord och där fältens storlek är varierbar. Dock bör det nämnas att ett XML 
dokument är betydligt större än ett EDIFACT-meddelande. Ett dokument baserat på XML 
består av mer data för att strukturera upp affärsinformationen än EDIFACT40. 
 
Ett EDIFACT-meddelande kan konverteras till XML och tvärtom. Detta betyder att företag 
som använder EDIFACT  som standard inte behöver överge den för att ta del av XML som 
standard för EDI-system.  
 
Fördelar med XML som EDI alternativ är att det är enkelt att överföra på Internet. Detta 
innebär att det kan användas med kommersiella verktyg för XML. Detta gör det enklare för 
mindre aktörer att använda än traditionell EDI. Den stora nackdelen är att det inte finns 
någon ordentlig standard för XML som EDI alternativ. Det är alltså viktigt att det först införs 
en gemensam standard för all XML relaterad data innan XML kan ersätta EDIFACT som den 
mest använda standarden. Tills detta är gjort kommer XML att vara ett bra komplement till 
EDIFACT men det kommer inte att ersätta det.   
 
 

                                                 
39 Några av dessa organisationer är kortfattat beskrivna i bilaga IV. 
40 Se bilaga III för jämförelse. 
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5.3 Är XML en framtidslösning för elektronisk handel mellan 
företag? 

 
För närvarande så är XML inte i den positionen att ersätta traditionella EDI standarder såsom 
EDIFACT. Detta beror i huvudsak på att standardiseringsprocessen inte har kommit lika 
långt med XML som med EDIFACT. Problemet med XML-standardiseringen ligger i att det 
finns många olika aktörer som försöker skapa standarder för EDI med XML som bas. 
Splittringen leder till att det blir svårt att utbyta affärsdokument då det inte råder en enhetlig 
standard för informationsutbytet. Som ett resultat av bristen på en enhetlig standard så 
kommer inte XML att ersätta EDIFACT inom en överskådlig framtid.  
 
En lösning med enbart XML hos både kommunicerande företag innebär mycket stora 
förändringar både tekniska och organisatoriska hos de företag som idag använder ett 
traditionellt EDI-system med exempelvis EDIFACT som standard. Enbart en XML baserad 
lösning skulle innebära en bortrationalisering av nuvarande kommunikations- och 
dokumenthanteringssystem. Exempel på de nackdelar som kan uppstå är de höga 
investeringskostnader som ett EDI-system kan innebära och som i detta fall borde ses som 
bortkastade, samtidigt som ett införande av enbart en XML baserad lösning innebär relativt 
stora organisatoriska förändringar med där tillhörande kostnader och problem. 
 
William Langlois synpunkt huruvida XML kan överta EDIFACTs roll inom B2B-
kommunikation var att DTDer och scheman måste genomgå samma grundliga utveckling 
som EDIFACT har gjort genom årens lopp. XML kan mycket väl vara en framtidslösning för 
B2B-kommunikation mellan företagsorganisationer med det kommer att dröja innan vi ser en 
renodlad XML baserad lösning. Än så länge använder sig större företagsorganisationerna av 
EDIFACT eller EDIFACT liknade standarder som de har investerat mycket pengar i. 
Flextronics var det enda företaget som William kände till som hade börjat med en XML 
baserad lösning parallellt med EDIFACT.   
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6 Diskussion 
 
Då vårt arbete nu är avslutat är det dags för en avslutande diskussion vad gäller vårt 
tillvägagångssätt samt vårt resultat. Vi ger utifrån vårt arbete förslag på fortsatta studier 
med relevans för kommunikation med EDI. 
 
Vid arbetets början var vår kunskap om elektronisk affärskommunikation relativt begränsade 
i det avseendet att vi inte hade kunskap om hur B2B etablerades. Vi hade inte heller någon 
djupare kunskap i hur de interna system som utgör ett företags affärssystem kopplas samman 
med hjälp av EDI-systemen, och den standard som utgör de standardiserade affärsdokument.  
Den förhands litteratur som vi granskade innan vi valde inriktning speglade XML som den 
nya tekniken för EDI och sågs som en självklar arvtagare till nuvarande EDI-standarder.  
XML beskrevs som billigt och lättförståligt att i princip vem som helst oberoende av kunskap 
skulle kunna hantera system baserade på XML. Vid djupare studier och intervju inom ämnet 
så framkom en annan bild av XML som arvtagare till nuvarande EDI-system. Då vi endast 
intervjuat ett företag så är det endast deras synpunkter som tillsammans med litteraturstudier 
ligger till grund för vårt resultat. Anledningen till att vi endast intervjuade ett företag beror på 
att vi inte fick tag på några andra företag som i praktiken arbetar med XML ur ett EDI-
perspektiv. Resultatet anser vi ändå vara tillförlitligt då det även bygger på omfattande 
litteraturstudier och ett flertal intervjuer med berörda parter på Flextronics.  
 
Bilden av XML som vi ser den idag liknar inte den uppfattning som vi hade vid arbetets 
början. Nu är vi väl medvetna om att det krävs en gemensam globalt fungerande standard för 
att XML skall anses kunna vara ett alternativ som fullvärdig lösning för EDI-kommunikation. 
De olika organisationer som idag försöker ta fram en fungerade lösning för EDI med XML 
har liknande målsättning för sitt arbete som FN hade med framtagandet av EDIFACT, 
nämligen en gemensam standard. Skillnaden ligger i att detta arbete ännu inte har mynnat ut i 
en liknande standard för XML. 
 
Så som XML ser ut idag tror vi att det är ett bra alternativ inom den egna 
företagsorganisationen. Detta genom att de kan göra egna DTD eller scheman och därmed 
skapa en inre struktur som gör det lätt att söka och visa information utifrån de krav som finns 
inom organisationen.  
 
När XML får en gemensam fungerade standard för EDI så tror vi att det kommer att 
användas i samma utsträckning som EDIFACT gör idag, men med skillnaden att mycket av 
affärskommunikationen kommer att ske via Internet i stället för VAN. Kommunikationen 
mellan företagen i en affärssituation blir mera flexibel och kan anpassas till företagets 
nuvarande situation vad gäller exempelvis produktionskapacitet eller tillfällig 
överproduktion.  
 
Relationerna mellan företagen kommer förmodligen påverkas av att XML i huvudsak är 
anpassat för Internet. Det kommer inte att krävas de långsiktiga relationer mellan 
affärspartners som idag kännetecknar EDIFACT. En större flexibilitet med Internethandeln 
bidrar till att fler aktörer kan utbyta varor och tjänster med varandra, utan att detta i sin tur 
leder till omfattande förändringar i företagens organisation. Nackdelen med Internethandel 
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kan vara att det försvårar framtagandet av olika produktions styrande prognoser som 
exempelvis det köpande företagets uppskattning på det säljande företagets varor och tjänster. 
 
 
 

6.1 Fortsatta studier inom ämnet 
 
Under arbetets gång har idéer och tankar kring andra infallsvinklar på elektronisk 
affärskommunikation vuxit fram. I vårt fall har vi valt att inte studera vilka effekter en XML-
baserad lösning för EDI påverkar säkerheten vid utbyte av affärsdokument mellan företag. Vi 
menar därför att det vore intressant med en mera ingående studie utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. 
 
En annan intressant vinkel på XML är om det är mer kostnadseffektivt för de företag som i 
slutändan skall använda det för sin affärskommunikation. Denna studie skulle bli som mest 
intressant vid en jämförelse med EDIFACT som är den idag mest använda standarden för 
EDI.  
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7.2 Intervju 
 
Brian Skinner, Business Solution Group, Western Europe IS/IT Supply, Flextronics.  
 
William Langlois, konsult på Netfish ansvarig för införandet av XDI på Flextronics. 



Bilaga I 
 
Frågor till Flextronics. 
 
Nedan har vi gjort en sammanfattning av svaren vi fick under intervjun på Flextronics. 
Svaren är inte en exakt återgivning av vad som sades, då mycket av informationen 
upprepades, utan vi har tagit med det väsentliga. Svaren är på inget viss vinklade för att passa 
in i vårt arbete. 
  
Vi intervjuade Brian Skinner, Business Solution Group, Western Europé IS/IT Supply, 
Flextronics och William Langlois, konsult på Netfish ansvarig för införandet av XDI på 
Flextronics samt specialist på EDI-system.  
 
Frågorna 1-8 svarade Brian på och fråga 9 svarade William på. Fråga 10 svarade båda på. 
 
 
1. Vad är fördelarna med elektronisk affärskommunikation? 
 

Det krävs färre människor i hanteringen av affärsdokumenten, detta i sin tur ger mindre 
kostnader. Bättre pris mot leverantörer och beställare. Orderhanteringen är tidsbesparande 
då de inte behöver matas in manuellt i affärssystemet. Ett exempel på dessa 
tidsbesparingar är att de fakturor som automatiskt kan bearbetas av systemet under t.ex. 
två timmar, skulle om arbetet var manuellt ta cirka 3 dagar.  

 

 
Vilket mervärde har informationsutbytet för er? 

 

Snabbare orderbekräftelser t.ex. Ericsson vill ha bekräftelse på order inom 3 
minuter. Förut var det 8 timmar.     

 

Affärsavtal används för att reglera priser gentemot Flextronics kunder och 
leverantörer.   

 
En del av kunderna skickar en beställningsprognos i förväg (oftast 3 månader i 
förväg) på hur mycket som de förväntas beställa. Detta gör det möjligt för 
Flextronics att anpassa sina lager efter kundernas behov samt i sin tur ge 
beställningsprognoser till sina underleverantörer. 

 
Blir det färre fel vid användandet av automatiska system jämfört med 
manuella? 

 
Nej, felen beror oftast på fel som har begåtts innan t.ex. fel inmatning från 
leverantören.  
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2. Varför går ni över från enbart EDIFACT baserad överföring till både en EDIFACT 
och XML lösning? 

 
Systemet som Flextronics använder sig av nu heter EDI/Open. Leverantören av detta system 
kommer att sluta med utvecklingen och supporten på EDI/Open. Efter vi inte har tillgång till 
källkoden så kan vi inte själva vidareutveckla det. 
 

Är det av kostnadsskäl? 
 
Nej. 

 
Fyller XML ett behov, och för vem? 
 
Några av Flextronics kunder och leverantörer har gjort förfrågningar angående 
en EDI-lösning både med EDIFACT och med XML som standard., 
 
En XML lösning mot underleverantörer utan befintligt EDI-system är i 
huvudsak till gagn för Flextronics. Då den del av affärskommunikationen idag 
sker över telefon eller fax, som sedan får matas in manuellt i befintliga 
affärssystem hos båda parterna.   
 
Vilka problem löser XML för er? 
 
I förlängningen så kommer leverantörer som inte har de ekonomiska och 
kunskapsmässiga förutsättningarna för att använda traditionella EDI-system 
att utnyttja ett XML-baserat system, som kallas XDI (utvecklat av Netfish). 
Leverantörer och kunder som inte har något EDI-system kommer att logga in 
på en speciell del av XDI-systemet och där via en webbläsare kunna utbyta 
affärsdokument direkt med Flextronics system. 

 
 
3. Körs EDIFACT och XML parallellt eller är de integrerade med varandra? 
 
Systemet XDI körs inte skarpt än. Testning av systemet pågår. XDI är tänkt att köras skarpt 
den 30 maj 2001. 
 
XDI är tänkt att användas mot EDI-system med EDIFACT och XML som standard.   

 
 
4. Vilka problem har ni stött på vid införandet/anpassningen till XML? 
 
XML är en ny teknik och ingen har använt det som en B2B lösning innan så därför har 
många problem uppkommit under utvecklingen. Det största problemet har varit att Netfishs 
produkter har varit anpassade till ANSI X.12 medan Flextronics nuvarande system är 
anpassat till EDIFACT och de vill i fortsättningen också vara anpassade till EDIFACT. Detta 
har lett till att man har fått anpassa Netfishs produkter till EDIFACT.    
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Vi vill att de affärsdokument som skickas från XDI ska se likadana ut som de ser ut idag med 
EDI/Open. Våra kunder ska inte kunna se att vi har bytt system och därmed inte behöva göra 
nya anpassningar för XDI. 
  

Är problemen av teknisk karaktär eller rent affärsmässiga? 
I huvudsak tekniska problem. 

 
 
5. Hur ser affärsrelationen ut med era leverantörer som inte har EDIFACT baserat 

system? 
 
Vi använder fax eller telefon idag beroende på att det inte är lönsamt att använda sig av en 
traditionell EDI utbyte mellan kunder och leverantörer där relationen är av sådan karaktär att 
affärsutbyte sker sporadiskt. I det nya systemet kommer en del av affärskommunikationen att 
ske via ett webbgränssnitt eller via ett XML baserat e-mail, som är strukturerat med DTDer 
och scheman för att utbytet alltid ska ske på ett standardiserat viss. De här lösningarna är 
tänkt som en tvåvägskommunikation, dvs. den möjliggör en automatisk bearbetning av 
affärsdokument i mottagarens system samt gör det möjligt för mottagaren att skicka 
affärsdokument tillbaka till Flextronics.  
 
 
6. Hur ser ert nuvarande EDI-system ut? 
 

BAANReceive

BAANSend

GEIS_Send 

GEIS_Receive 

 

 
BaaN 

Unix spool 
(usrvse14) EDI 

OPEN GEIS

Movement of Messages in EDI  

Supplier 

GEIS är Flextronics VAN leverantör 

Script som översätter och gör 
backup på transaktionerna 

 
Figur B.1 visar dataflödet i Flextronics nuvarande EDI-system samt de delar som ingår. 



 
 

 IV

Blekinge Tekniska Högskola. 
Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap. 
DAB X35 Kandidatarbete. 

 
 
7. Hur kommer XDI att se ut? 
 

BAANReceive

BAANSend

GEIS_Send

GEIS_Receive

 

 
BaaN 

Unix spool 
(usrvse14) XDI GEIS 

Supplier 

GEIS är Flextronics VAN leverantör 

Script som översätter och gör 
backup på transaktionerna 

XML meddelanden

 
 
Figur B.2 Visar hur dataflödet kommer att se ut i Flextronics XDI-system och vad som ingår. 
 
8. Hur tror ni att det ser ut om 5 år? 
 
Vet inte. EDI/Open köptes in för 3 år sedan och nu ersätter vi det med XDI. Framtiden är 
svår att förutse.    
 
 
9. Erbjuder XML något som inte finns i EDIFACT och vice versa utifrån era 

erfarenheter? 
 
Företag som använder EDIFACT använder oftast VAN inte för att de måste utan för att de 
vill det. Anledningen till detta är bl.a. för att säkra så att informationen kommer fram till 
mottagaren och om den inte gör det så måste man säkerställa i vems system felet ligger. Via 
VAN- företaget så kan man validera så att meddelandet som skickats kommer fram till VAN- 
företaget. I och med att meddelandet kommit fram så vet man att det egna systemet inte är 
felaktigt utan felet måste ligga i mottagarens system.  
 
Med VAN får man dessutom en helt egen säker förbindelse till mottagaren. Ska man ha detta 
i XML måste man lägga till säkerhet genom att skaffa sig olika typer av certifikat för att 
fastställa identiteten genom tredjepart t.ex. VeriSign. Man behöver dessutom kryptera 
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informationen som sänds. Vill man ha de fördelar som ett VAN system innehåller blir ett 
XML baserat system komplext och dyrt att implementera.  
      
Förespråkarna för XML säger att det är ett bra språk för kommunikation över Internet men 
det är möjligt att använda sig av EDIFACT över Internet. Det är snarare så att företagen inte 
vill använda sig av Internet baserad kommunikation vad gäller EDIFACT. 
 
XML erbjuder användaren en synlig vy av dokumenten, genom att använda sig av 
stylesheets. 
Nackdelen med detta är att det kostar pengar att ta fram. 
 
XML erbjuder ett komplement för affärsrelationer där det inte finns redan etablerade B2B-
kommunikationer med t.ex. EDIFACT. I XDI lösningen som Netfish erbjuder är det möjligt 
för mindre leverantörer och kunder, som inte har ekonomisk eller kunskapsmässiga 
förutsättningar, att via en applikation baserad på XML hämta eller lägga in affärsdokument 
direkt i eller från Flextronics system. Detta förfaringssätt är ingen fullvärdig EDI-lösning ur 
användarföretagets synvinkel då det till viss del är manuell inmatning, men från Flextronics 
sida kan man se det som ett fullvärdigt EDI-system. Då kommunikationen ur Flextronics 
perspektiv inte skiljer sig från utbytet som sker till ett EDI-system dvs. allt sker automatiskt i 
Flextronics system. 
 
EDIFACT har en stor användarbas, dvs. flertalet av de företag som använder EDI-system 
utgår från EDIFACT som är en väletablerade mogen standard. Ett meddelande baserat på 
EDIFACT innehåller inte någon orelevant data utan skickar endast det som är nödvändigt i 
exempelvis en order. XML å andra sidan skickar ett överflöd av data som har med strukturen 
på dokumentet att göra och inte bara orderinformation. Som det ser ut idag kan man inte 
heller vara säker på att man får ett korrekt affärsdokument sänt till sig från sina 
affärspartners. Detta beroende på att standardiseringen av XML baserade affärsdokument är 
under utveckling.  
 
 
10. Ser ni XML som en ersättare eller komplement till EDIFACT inom EDI-

kommunikation? 
 
Brian: Det är väldigt svårt att svara på men det är mycket möjligt att det blir så. Jag tror inte 
det lär ske inom de närmaste åren, först krävs en genomarbetad standard för XML. Ett 
problem med XML-dokument är att de är betydligt större än vad ett EDIFACT-dokument är. 
Detta beror på att ett XML-dokument skickar med mer än den information som används för 
t.ex. en order. Detta i sin tur innebär att det tar längre tid att processa en order som skickas 
som ett XML-dokument.  
 
William: Jag ser idag XML som ett komplement till EDI system med EDIFACT som 
standard. Det kommer att ta lång tid innan en renodlad XML baserad B2B lösning blir ett 
alternativ för EDI-system. Om XML ska ersätta EDIFACT så måste XML med deras DTDer 
och scheman genomgå en liknande utveckling mot en gemensam EDI-standard precis som 
EDIFACT har gjort. 
 



Bilaga II 
 
Här är en kort förklaring om vad XDI är. Informationen nedan är direkt hämtad från Netfish 
Technologies. (http://www.iona.com/products/b2bihome.htm , 2001-05-14) 
 
 
Netfish XDI  
 
The foundation for secure and flexible business-to-business process collaboration  
To compete in today's global economy, businesses and their trading partners must work 
together as tightly integrated communities. Internal process integration efforts must be 
extended beyond the enterprise to include business-to-business (B2B) process collaboration. 
Unifying a business community demands more than the simple exchange of messages and 
data - it requires the complete integration of complex business processes and enterprise 
applications across multiple organizations in the value chain. This is the essence of Total  
 
Business Integration  
The XDI Suite for B2Bi is built upon open and complementary technologies designed for 
interoperability, flexibility and scalability over the Internet. The XDI Suite manages the 
translation, processing, and secure and reliable delivery of business-to-business transactions 
and documents.  
 
Open Standards Support  
Businesses should be able to trade and collaborate with their trading partners without a deep 
knowledge of the different data specifications and standards. Organizations need to be able to 
quickly integrate their own integration platforms with those of their trading partners. The 
XDI Suite enables this integration by providing support for rapidly evolving business 
standards, including EDI standards (ANSI X12, EDIFACT, EDIINT) and XML standards 
such as RosettaNet, xCBL, and ebXML. The XDI Suite provides uniform out-of-the-box 
handling of these business standards, allowing customers to better focus on their core 
business.  
 
Any-to-Any Document Transformation  
The any-to-any document transformation engine is a core component of the XDI Suite. The 
engine allows conversion between different document formats to enable communication and 
integration between multiple enterprise systems. This document translation feature allows 
trading partners to support various industry-wide document standards in a single trading 
environment. At the same time, a trading partner can develop business processes using a 
unified data set without worrying about the ever-changing standards landscape.  
 
Scalability and Reliability  
The XDI Suite leverages the features of an underlying relational database and IONA 
application servers to meet enterprise-level scalability and reliability demands. In the event of 
a system failure, workflows can be recovered from the last successful point of processing. 
And because all data resides in a relational database, backup and restoration of server data is 
straightforward. This approach also provides the highest level of security, referential integrity 
of all data, scalable backup procedures, parallel processing capability, and optimum 
performance.  
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Highest Levels of Security  
The XDI Suite relies on advanced security and encryption technology to ensure safe 
transmission of data over the Internet. Digital signatures applied to documents validate the 
sender’s identification and ensure transmissions are not modified enroute. Server 
administration is governed by a comprehensive Access Control System, which integrates 
with industry standard Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) directory servers. For 
the highest level of security, the patent-pending XDI Secure Gateway option allows Internet 
communication without requiring specific ports to be opened in the firewall.  
 
Auditing and Statistical Reporting  
Accurate tracking of business data is key to the success of any mission-critical business 
exchange. The XDI Suite records all transactions in a comprehensive audit log. User-
configurable reports based on historical transactions and user-specified parameters such as 
transaction type, trading partner, and transaction dates are available out of the box. In 
addition, the XDI Suite provides users with statistical information on transaction counts and 
data volume by allowing users to group audit transaction records by trading partner and 
business type (PO, invoice, forecast, etc.). The audit data can also be exported to third-party 
reporting tools for more in-depth analysis.  
 
Tight Integration with Enterprise Systems and Trading Partners  
To facilitate automated business process collaboration, the XDI Suite enables direct 
integration with enterprise applications through a comprehensive suite of adapters that 
connect enterprise systems to the XDI Suite. When an enterprise system triggers a purchase 
order, for example, the adapter automatically translates the native enterprise business 
document into an XML-based representation and transmits it to the XDI Suite. The document 
is then automatically delivered to the supplier with the proper encryption and transaction 
audit trail. Documents flow through the system with minimal manual processing. The 
processing of inbound documents is likewise automated, resulting in direct updates to back-
end enterprise systems.  
 
In addition to supporting the integration of applications within an enterprise, the XDI Suite 
provides a Total Business Integration solution that enables organizations to connect with 
external trading partners via the XDI Connectors. These connectors give customers a wide 
variety of options that they can implement in order to connect their business processes with 
those of their entire base of trading partners - large and small. This is Total Business 
Integration - complete, flexible, and scalable integration of business processes both inside the 
individual enterprise, and across a network of enterprises.  
 
 



Bilaga III 
 
Nedan visar vi hur samma order ser ut i de olika standarderna när de skickas.  
 
 
Så här der ordern ut när den nyss kommit ut från Flextronics affärssystem, Baan.  
 
850.1|c2940105030074|S01661|41808|Flextronics vby|X12|850|NE||010503|1010 
850.2|c2940105030074|S01661|41808|010503|010628|010628||CON-2001:99150 
(SEK)|Patric Nilsson|0|FCA|FCA|||||N30|NET 30 DAYS|30|0|0|SEK|SE|SE||||0|*|DEL| 
850.3|c2940105030074|S01661|41808|INV|SE|Flextronics Visby||Box 1053||Visby||621 21 
850.3|c2940105030074|S01661|41808|DEL|SE|Flextronics International Sweden 
AB||Lundbygatan 2|621 41 Visby|Box 1053|| 
850.5|c2940105030074|S01661|41808|1|||BP|BMR 910 212/14 R1D|BMR 910 212/14 
R1D|||250|010503|010628|010628|st|215|st|0|001| SE||111|0|1||0|0|||||||0 
850.7|c2940105030074|S01661|41808|1|DEL|SE|Flextronics International Sweden AB||Norra 
Hansegatan 18|621 21 Visby|Box 1053|| 
 
 
 
 
Här har Baan meddelandet blivit översatta till EDIFACT.   
 
UNH+377+ORDERS:D:97A:UN:EDPO04’ 
BGM+220+41808+9’ 
DTM+137:20010503:102’ 
NAD+SE+SE5565994469::92++HÖGSKOLAN+++++SE’ 
NAD+BY+SE5565994797::91++FLEXTRONICS INT.+++++SE’ 
CTA+PD+:PATRIC NILSSON’ 
NAD+DP+SE5565994797+FLEXTRONICS INTERNATIONAL SWEDEN AB:NORRA 
HANSEGATAN 18:621 21 VISBY’ 
CUX+2:SEK:9’ 
LIN+01++BMR999212/14R1D:BP::92’ 
IMD+F’ 
QTY+21:250:PCE’ 
PRI+AAA:215:CT::1:PCE’ 
SCC+1’ 
QTY+21:250:PCE’ 
DTM+2:20010628:102’ 
UNS+S’ 
UNT+17+377’ 
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Här är Baan meddelandet blivit översatta till ett XML-dokument. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XML Spy v3.5 NT (http://www.xmlspy.com) by W Langlois (Netfish Technologies) --> 
<envelope TPID="205000" TransactionType="BAAN4/VBYTEST/850_NE"> 
 <documentBody> 
  <transaction> 
   <ENV> 
    <ENV description="">ENV</ENV> 
    <TCEDI701_BANO description="Our Reference">C2940103270004</TCEDI701_BANO> 
    <TCEDI020_NETA description="Our Identification">Flextronics</TCEDI020_NETA> 
    <TDPUR040_ORNO description="Purchase Order">40021</TDPUR040_ORNO> 
    <TCEDI028_NETA description="Network Address">205000</TCEDI028_NETA> 
    <TCEDI003_CODE description="Code in Message">X12</TCEDI003_CODE> 
    <TCEDI001_CODE description="Code in Message">850S</TCEDI001_CODE> 
    <TCEDI011_KOOR description="Order Type">NE</TCEDI011_KOOR> 
    <BLANK_ELEMENT description=""/> 
    <DATE_SENT description="">010327</DATE_SENT> 
    <TIME_SENT description="">1528</TIME_SENT> 
   </ENV> 
   <HDR> 
    <HDR description="">HDR</HDR> 
    <GENERIC_BANO description="Our Reference">C2940103270004</GENERIC_BANO> 
    <GENERIC_NETA description="Our Identification">Flextronics</GENERIC_NETA> 
    <GENERIC_ORNO description="Purchase Order">40021</GENERIC_ORNO> 
    <TDPUR040_ODAT description="Orderdatum/Order Date:">010327</TDPUR040_ODAT> 
    <GENERIC_DDAT description="Delivery Date">010327</GENERIC_DDAT> 
    <GENERIC_DDAT description="Delivery Date">010327</GENERIC_DDAT> 
    <TDPUR040_REFA description="Reference A"/> 
    <TDPUR040_REFB description="Reference B"/> 
    <TCCOM001_NAMA description="Name"/> 
    <TDPUR040_PRNO description="Contract">0</TDPUR040_PRNO> 
    <TDPUR040_CDEC description="Terms of Delivery">DDP</TDPUR040_CDEC> 
    <TCMCS041_DSCA description="Description">DDP</TCMCS041_DSCA> 
    <TDPUR040_CFRW description="Forwarding Agent"/> 
    <TCMCS080_DSCA description="Description"/> 
    <TDPUR040_CCRS description="Late Payment Surcharge"/> 
    <TCMCS011_DSCA description="Description"/> 
    <TDPUR040_CPAY description="Terms of Payment">N45</TDPUR040_CPAY> 
    <TCMCS013_DSCA description="Description">NET 45 DAYS</TCMCS013_DSCA> 
    <TCMCS013_PPER description="Payment Period">45</TCMCS013_PPER> 
    <TCMCS013_DISA description="Discount Period 1">0</TCMCS013_DISA> 
    <TCMCS013_PRCA description="Discount Percentage 1">0</TCMCS013_PRCA> 
    <TDPUR040_CCUR description="Currency">USD</TDPUR040_CCUR> 
    <TDPUR040_CCTY description="Country">GB</TDPUR040_CCTY> 
    <TDPUR040_CLAN description="Language">EN</TDPUR040_CLAN> 
    <TDPUR040_CPLP description="Purchase Price List"/> 
    <TDPUR040_CREG description="Area"/> 
    <TDPUR040_CBRN description="Line of Business"/> 
    <TDPUR040_ODIS description="Order Discount">0</TDPUR040_ODIS> 
    <TDPUR040_CWAR description="Warehouse">*</TDPUR040_CWAR> 
    <TCEDI224_CODE description="Code in Message">DEL</TCEDI224_CODE> 
    <TCEDI462_CUNI description="Address Code ID"/> 
   </HDR> 
   <HAD> 
    <HAD description="">HAD</HAD> 
    <GENERIC_BANO description="Our Reference">C2940103270004</GENERIC_BANO> 
    <GENERIC_NETA description="Our Identification">Flextronics</GENERIC_NETA> 
    <GENERIC_ORNO description="Purchase Order">40021</GENERIC_ORNO> 
    <TCEDI224_CODE description="Code in Message">INV</TCEDI224_CODE> 
    <TCCOM000_CCTY description="Country">SE</TCCOM000_CCTY> 
    <TCCOM000_NAMA description="Company Name">Flextronics Visby</TCCOM000_NAMA> 
    <GENERIC_NAMB description="Name 2">Box 1053</GENERIC_NAMB> 
    <TCCOM000_NAMD description="Address 2"/> 
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    <TCCOM000_NAME description="City">Visby</TCCOM000_NAME> 
    <TCCOM000_NAMF description="City 2"/> 
    <TCCOM000_PSTC description="ZIP Code">621 21</TCCOM000_PSTC> 
   </HAD> 
   <HAD> 
    <HAD description="">HAD</HAD> 
    <GENERIC_BANO description="Our Reference">C2940103270004</GENERIC_BANO> 
    <GENERIC_NETA description="Our Identification">Flextronics</GENERIC_NETA> 
    <GENERIC_ORNO description="Purchase Order">40021</GENERIC_ORNO> 
    <TCEDI224_CODE description="Code in Message">DEL</TCEDI224_CODE> 
    <TCCOM000_CCTY description="Country">SE</TCCOM000_CCTY> 
    <TCCOM000_NAMA description="Company Name">Flextronics International Sweden 
AB</TCCOM000_NAMA> 
    <GENERIC_NAMB description="Name 2"/> 
    <TCCOM000_NAMD description="Address 2">621 41 Visby</TCCOM000_NAMD> 
    <TCCOM000_NAME description="City">Box 1053</TCCOM000_NAME> 
    <TCCOM000_NAMF description="City 2"/> 
    <TCCOM000_PSTC description="ZIP Code"/> 
   </HAD> 
   <LIN> 
    <LIN description="">LIN</LIN> 
    <GENERIC_BANO description="Our Reference">C2940103270004</GENERIC_BANO> 
    <GENERIC_NETA description="Our Identification">Flextronics</GENERIC_NETA> 
    <GENERIC_ORNO description="Purchase Order">40021</GENERIC_ORNO> 
    <GENERIC_PONO description="Position Number">1</GENERIC_PONO> 
    <TDPUR041_CPRJ description="Project"/> 
    <GENERIC_BP description="">BP</GENERIC_BP> 
    <GENERIC_ITEM description="Item">00/SBA 173 030/0060</GENERIC_ITEM> 
    <GENERIC_ITEM description="Item">00/SBA 173 030/0060</GENERIC_ITEM> 
    <GENERIC_DSCA description="Description">SKRUV GBP(JABS)</GENERIC_DSCA> 
    <TDPUR041_CNTR description="Container"/> 
    <TDPUR041_OQUA description="Ordered Quantity">1000</TDPUR041_OQUA> 
    <TDPUR041_ODAT description="Orderdatum/Order Date:">010327</TDPUR041_ODAT> 
    <TDPUR041_DDTB description="Current Planned Delivery Date">010327</TDPUR041_DDTB> 
    <GENERIC_DDTC description="Confirmed Delivery Date">010327</GENERIC_DDTC> 
    <TDPUR041_CUQP description="Purchase Unit">st</TDPUR041_CUQP> 
    <TDPUR041_PRIC description="Price">0.0131</TDPUR041_PRIC> 
    <TDPUR041_CUPP description="Purchase Price Unit">st</TDPUR041_CUPP> 
    <TDPUR041_DISC description="Line Discount">0</TDPUR041_DISC> 
    <TDPUR041_CVAT description="Tax Code">001</TDPUR041_CVAT> 
    <CD description=""> GB</CD> 
    <TDPUR041_CDIS description="Discount Code"/> 
    <TDPUR041_DMTH description="Discount Method">111</TDPUR041_DMTH> 
    <TDPUR041_LDAM description="Order Line Discount Amount">0</TDPUR041_LDAM> 
    <TDPUR041_LSEL description="Lot Selection">1</TDPUR041_LSEL> 
    <TDPUR041_CLOT description="Lot"/> 
    <TDPUR041_LENG description="Length">0</TDPUR041_LENG> 
    <TDPUR041_WIDT description="Width">0</TDPUR041_WIDT> 
    <TIPCF500_DSCA description="Description"/> 
    <TIPCS020_DSCA description="Description"/> 
    <TIPCS020_DSCB description="Description"/> 
    <TIPCS020_DSCC description="Description"/> 
    <TIPCS020_DSCD description="Description"/> 
    <TIPCS020_REFE description="Reference"/> 
    <TDPUR041_THIC description="Thickness">0</TDPUR041_THIC> 
   </LIN> 
   <LAD> 
    <LAD description="">LAD</LAD> 
    <GENERIC_BANO description="Our Reference">C2940103270004</GENERIC_BANO> 
    <GENERIC_NETA description="Our Identification">Flextronics</GENERIC_NETA> 
    <GENERIC_ORNO description="Purchase Order">40021</GENERIC_ORNO> 
    <GENERIC_PONO description="Position Number">1</GENERIC_PONO> 
    <TCEDI224_CODE description="Code in Message">DEL</TCEDI224_CODE> 
    <TDPUR042_CCTY description="Country">SE</TDPUR042_CCTY> 
    <TDPUR042_NAMA description="Name">Flextronics International Sweden AB</TDPUR042_NAMA> 
    <TDPUR042_NAMB description="Name 2"/> 
    <TDPUR042_NAMC description="Address">Norra Hansegatan 18</TDPUR042_NAMC> 
    <TDPUR042_NAMD description="Address 2">621 21 Visby</TDPUR042_NAMD> 
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    <TDPUR042_NAME description="City">Box 1053</TDPUR042_NAME> 
    <TDPUR042_NAMF description="City 2"/> 
    <TDPUR042_PSTC description="ZIP Code"/> 
   </LAD> 
   <PTX> 
    <PTX description="">PTX</PTX> 
    <GENERIC_BANO description="Our Reference">C2940103270004</GENERIC_BANO> 
    <GENERIC_NETA description="Our Identification">Flextronics</GENERIC_NETA> 
    <GENERIC_ORNO description="Purchase Order">40021</GENERIC_ORNO> 
    <GENERIC_PONO description="Position Number">1</GENERIC_PONO> 
    <TIPCF500_TXTA description="Product Variant Text"/> 
   </PTX> 
  </transaction> 
 </documentBody> 
</envelope> 
 



Bilaga IV 
 
Här är en kort förklaring av de olika organisationer som arbetar med framtagandet av olika 
standarder för EDI. 

BizTalk 
 
BizTalk är en privat organisation startad av Microsoft. Medlemsföretagen står för insatsen 
och arbetet som utförs på BizTalk Framework. Organisationen fokuserar på ett XML-
ramverk för integration av en unik arkitektur för B2B, business-to-consumer (B2C) och 
application-to-application (A2A) 
 

CommerceNet 
 
CommerceNet är ett globalt konsortium av företag som bygger e-handels lösningar för 
Internet. Deras huvudprojekt är eCo Framework där dom utvecklar ett gemensamt ramverk 
för samverkan mellan XML-baserade standarder och e-handels miljöer. Projektets 
arbetsgrupp kommer att utveckla en specifikation som innehåller namn och definitioner på e-
handels dokument och specifikationer för transaktioner. 

 

UN/EDIFACT 
 
Arbetet med att utveckla och underhålla EDIFACT standarden sköts av EDIFACT Working 
Group (EWG). EWG är en organisation som ligger under United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE). UNECE består idag av 55 medlemsländer i FN, men 
organisationen är öppen för medverkan från alla medlemsländer i FN. Arbetet inom UNECE 
bedrivs i huvudsak för att underlätta ekonomiskt samarbete mellan FNs medlemsländer. 
 
 

Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
(OASIS) 
 
OASIS är ett, icke vinst drivande, internationellt konsortium som fokuserar på det snabba 
införandet av produkt oberoende format som använder publik standards, så som XML. 
OASIS tillhandahåller en portal, XML.org, som erbjuder ett antal resurser och är också en 
referenser uppslagsplats för XML specifikationer så som vokabulär, DTDer, schemas och 
namespace.  
 
Ett annat initiativ från OASIS är electronic business XML (ebXML). Detta är ett initiativ som 
OASIS gemensamt med United Nation body for Trad Facilitation and Electronic Business 
(UN/CETACT) håller på att utveckla. Målet med ebXML är att utveckla ett ramverk som 
möjliggör för XML att användas  på ett konsekvent sätt  för elektroniskt utbytet av all 
affärsdata. 
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RosettaNet 
 
RosettaNet etablerades för att ta fram XML-baserade standarder för IT och elektronik 
sektorn. Medlemmar i denna organisation är IBM, Microsoft, Compaq, Oracle, Cisco och 
Intel för att nämna några. Organisationen har även komponent distributörer så som Ingram 
Micro, logistik företag som FedEx och UPS och betalningsföretag som American Express 
som medlemmar. 
Avsikten med RosettaNet är att medlemmarna komma överens om en standard för IT sektorn 
och sen applicera den på andra industri branscher också. 
 
RosettaNet är ett icke vinst drivande konsortium, som bildades 1998 och namngavs efter 
Rosetta stenen, som var nyckeln till att man lyckades dekryptera hieroglyferna. 
 

XML/EDI Group 
  
XML/EDI gruppen är fokuserad på att öka inflytande och kraften, vad gäller både EDI och 
XML, inom B2B-kommunikationen. XML/EDI gruppen är en utmärkt källa för en 
övergripande bild av XML samt med förklaring på hur XML kommer att påverka EDI. 
 
 


