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Sammanfattning 
 
Näringslivet har genomgått flera stora förändringar och vi har nu kommit in i den nya 
ekonomin dvs den fjärde revolutionen nämligen informations- och kunskapssamhället. 
Internet har fått stor genomslagskraft under 1990-talet och används allt oftare av företag i 
affärssammanhang för elektronisk överföring av information. Den allt mer komplexa 
omgivningen gör att företagen utsätts för en ökad konkurrens och en oförutsägbar framtid. 
Detta kräver att företagen skaffar sig konkurrensfördelar genom att effektivisera 
verksamheten. Det gäller att organisera verksamheten på ett nytt sätt och använda tekniken 
som ett hjälpmedel. Ett sätt är att använda elektronisk affärssamverkan som innebär att 
affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 
 
Uppsatsen är skriven ur ett företagsperspektiv med problemformuleringen: ”Vilka 
vinster/fördelar kan erhållas genom att företag utnyttjar tekniken för elektronisk 
affärssamverkan och vad bör de tänka på vid en implementering?” Syftet med uppsatsen 
är att beskriva dessa vinster/fördelar, få en förståelse för varför företag använder elektroniska 
affärer samt skapa en helhetsbild av ämnet. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört sex intervjuer med bl a kommun, 
företag som använder elektronisk affärssamverkan och företag som utvecklar affärssystem. 
Vi har baserat vår empiriska undersökning på litteraturstudier för att erhålla den kunskap som 
vi ansett oss behöva för att genomföra intervjuerna på ett bra sätt. 
 
Den teoretiska referensramen är relativt bred eftersom syftet bl a var att skapa en helhetsbild 
av elektronisk affärssamverkan. Teorin tar först upp vad elektronisk affärssamverkan 
egentligen är för att sedan gå in på de verktyg som kan användas. Därefter behandlas 
affärsprocesser med de fördelar och vinster som kan erhållas och mot slutet av kapitlet 
behandlar vi implementering, ekonomiska aspekter samt framtiden inom området. 
 
Empirin är en sammanställning av de intervjuer vi genomfört och presenteras i sex olika om-
råden: allmänt, system, elektronisk affärssamverkan, nackdelar och problem, implementering 
och framtiden. Den efterföljande analysen följer samma uppställning som empirikapitlet och 
där länkar vi samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. 
 
I slutsatserna har vi kommit fram till att företag genom elektronisk affärssamverkan kan er-
hålla vinster och fördelar såsom effektivare processer, tidsvinster, förbättrad kundservice och 
lojalitet. Det som driver företag att övergå till elektroniska affärer kan ofta vara att de vill 
tjäna/spara pengar men även underlätta för sina kunder. För att ett införande av elektronisk 
affärssamverkan ska bli lyckat måste företag förändra sina befintliga rutiner. Det kommer att 
bli nödvändigt för företag att införa elektronisk affärssamverkan för att överleva. 


