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1. Inledning 
 

i vill med det här kapitlet ge en introduktion till vårt problemområde samt definiera 
problemformuleringen, syftet och avgränsningarna. Dessa styr vad som sedan kommer att 

behandlas i uppsatsen och vad vi slutligen kommer fram till. 
 V

 
1.1  Problembakgrund 
 
Näringslivet har genomgått flera stora förändringar, revolutioner, under historiens gång. Varje 
revolution har medfört nya tankesätt, nya tekniker, affärsidéer och nya former av före-
tagsorganisationer som har förändrat näringslivet. En förändring startar ofta med att några få 
har en idé om hur produktiviteten i företaget ska kunna förbättras. Från början är idén sämre 
än rådande system men allt eftersom utvecklingen och forskningen går framåt utvecklas idén  
till ett effektivare system än det befintliga.1 Det finns en underliggande strävan efter att hela 
tiden bli bättre och bättre, detta kan nog sägas gälla både för företag och samhället i övrigt. 
 
De revolutioner som hittills har förändrat näringslivet går långt tillbaka. Det började med att 
transporttekniken förbättrades och medförde att företag kunde nå nya handelsvägar, mark-
nader och öka försäljningen. Därefter förändrades betalningssystemet från bytesmarknad till 
hantering av pengar, vilket i sin tur ledde till effektivare transaktioner och en tillkomst av 
finansmarknader. Den tredje revolutionen som påverkade samhället och näringslivet är väl en 
av de mest välkända – den industriella revolutionen. En ökad mekanisering kombinerat med 
stordrift och en ändrad arbetsorganisation resulterade i att produktiviteten i produktions-
processerna förbättrades.2
 
Utvecklingen stannar dock aldrig utan med hjälp av forskning och ny teknik så sker en ständig 
förändring av företagens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Vi har nu fått effektivare 
transport- och finanssystem som har förenklat handeln för företag. Tekniken har utvecklats 
oerhört och dokumentationstekniken har gått från handskrivna dokument till tryckta och nu 
senast till elektroniskt lagrade dokument. Samtidigt förbättras kommunikationsmöjligheterna 
från vanlig postgång till att utnyttja fax och Internet. Mycket information kan idag hanteras 
från dator till dator och människans inblandning i informationsprocesserna blir allt mindre. 
Genom denna snabba teknikutveckling av informationshantering har vi nu gått in i den nya 
ekonomin dvs den fjärde revolutionen, nämligen informations- och kunskapssamhället. Den 
fjärde revolutionen innebär snabba förändringar i samhället och i företagen och i detta nya 
samhälle får Internet en alltmer framträdande roll.3
 
Internets genomslagskraft har varit enorm under 1990-talet och företag börjar använda sig av 
nätet i affärssammanhang i allt större utsträckning. Hittills har Internet främst utgjort ett 
kommunikationsinstrument genom användandet av elektronisk post och filöverföringar. Allt 
eftersom den Internetbaserade tekniken utvecklats och fått allt större genomslag i om-
givningen så framträder möjligheten för företag att kunna utnyttja tekniken för att förändra 
sina affärsrutiner.4 Dessutom finns det en trend inom affärssystemområdet att anpassa sys-
temen så att informationen till och från företag kan ske i enbart elektronisk form.5 Det duger 
alltså inte längre att enbart utnyttja Internet för att presentera sitt företag och ta emot post och 
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filöverföringar utan nu handlar det om att skapa kundnytta och nya affärer med hjälp av 
tekniken.6  
 
Att införa elektroniska affärer i en organisation kräver ofta en stor förändring av verksam-
heten eftersom den påverkar många funktioner inom företaget. Ofta måste förändringar i både 
organisation och verksamhetsrutiner genomföras. Elektroniska affärer är därför ett sätt att 
rationalisera och effektivisera informationsflödena. Ett sätt kan vara att använda konceptet 
Business Process Reengineering, dvs en ”radikal förändring av affärsprocesser för att uppnå 
dramatiska förbättringar som kan mätas i kostnader, kvalitet, kapital, service och/eller tid”.7  
 
Den allt mer komplexa omgivningen gör att företagen utsätts för en ökad konkurrens och en 
oförutsägbar framtid. Den ökade konkurrensen kräver att företagen skaffar sig konkurrens-
fördelar genom att effektivisera verksamheten.8 Att åstadkomma kostnadsbesparingar inom 
företaget är en av förutsättningarna för att öka lönsamheten. Effektiviseringen innebär en 
ständig förändring av arbetssätt inom företaget t ex minskning av lager, kortare ledtider och 
kapital ska inte bindas i lager utan ska användas till produktutveckling eller marknadsföring 
osv. Det gäller alltså att organisera verksamheten på ett nytt sätt och på så sätt göra företaget 
mer lönsamt.9 Ett sätt kan vara att använda elektronisk affärssamverkan som innebär att 
affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 
 
Detta resonemang leder oss fram till följande problemformulering: 
 
Vilka vinster/fördelar kan erhållas genom att företag utnyttjar tekniken för elektronisk 
affärssamverkan och vad bör de tänka på vid en implementering?   
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva de vinster och fördelar som kan uppnås genom 
elektronisk affärssamverkan. Dessutom vill vi få en förståelse för varför företag övergår till 
elektroniska affärer samt skapa en helhetsbild av vad elektronisk affärssamverkan innebär.  
 
1.3 Avgränsningar  
 
Vi har valt att koncentrera oss på elektroniska affärer mellan företag (business to business) 
och kommer därför inte att behandla elektronisk konsumenthandel eller öppen näthandel. Vi 
har även avgränsat oss från lagstiftning och säkerhetsaspekter. Hur elektroniska affärer rent 
tekniskt fungerar kommer vi enbart att behandla övergripande eftersom vi vill inrikta vår 
uppsats mot de mer ekonomiska aspekterna av elektronisk affärssamverkan. 
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