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3. Teori 
 

ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi 
har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad 

elektronisk affärssamverkan egentligen är för något för att sedan gå in på de olika verktyg 
som kan användas. Tyngdpunkten i detta teorikapitel ligger under avsnittet om affärs-
processer där direkta fördelar och vinster tas upp. Mot slutet av kapitlet behandlar vi 
implementering, ekonomiska aspekter samt hur framtiden inom området kommer att se ut. 
För att läsaren ska kunna koppla ihop alla delar har vi avslutat kapitlet med en 
teorisammanfattning. 

 F

 
3.1 Elektroniska affärer 
 
Det finns många olika begrepp som berör området elektroniska affärer bl a elektronisk 
handel, elektronisk affärssamverkan, e-commerce och webbhandel. Det finns olika typer av 
elektroniska affärer såsom mellan företag, mellan företag och konsument och mellan 
konsument och konsument. Vi har avgränsat oss till affärer mellan företag vilket kallas 
business-to-business, som företag räknas även kommun, stat och landsting. Eftersom 
elektroniska affärer används i många olika sammanhang används flera olika definitioner. Vi 
har valt den definition som vi anser ger den bästa bilden av elektroniska affärer:33

 
”Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att 
effektivt överföra information.”  
 
Många människor tror att begreppet elektroniska affärer är relativt nytt men det har funnits 
från 1960-talet. Stora företag inom vissa branscher och länder började redan då att använda 
sig av filöverföringar vid t ex beställningar och vid betalningar via bank- och postgiro. 
Utvecklingen gick framåt och under 1980-talet kom de första internationella standarderna för 
överföring av information mellan företag samtidigt som tekniken förbättrades. Elektroniska 
affärer var under denna tidsperiod en envägskommunikation där köparen kunde logga in sig i 
leverantörens system via telefon eller modem. Därefter kom Internet med sin 
genomslagskraft och tekniken kunde användas till mer spridda affärer (ej bara affärer mellan 
vissa bestämda leverantörer) och så småningom även till konsumenthandel.34

 
Elektroniska affärer mellan företag innebär att företag eller organisationer använder 
informationssystem och digital kommunikation för att samverka i affärsmässiga syften. En 
samverkan, inom och mellan företag, där syftet är att dela affärsprocesser och på så sätt skapa 
ett mervärde för alla berörda parter.35 De elektroniska affärerna berör de flesta delar av 
organisationen även om de kanske är viktigast för inköp-, betalning- och försäljnings-
aktiviteterna.36 En direktkontakt med kund och leverantör kan medföra att onödiga 
mellanhänder undvikes och därmed kan kostnadsbesparingar göras.37 Det borde vara en 
angelägenhet för både små och stora företag, för näringslivet och för offentlig sektor att 
investera i elektroniska affärer, eftersom det kan medföra ökad effektivitet och bättre 

                                                           
33 Fredholm, 2000, s 8-9, 19 
34 Fredholm, 2000, s 12-14 
35 SIG Security, 2000, s 1-2 
36 Fredholm, 2000, s 18 
37 Gustafsson mfl, 1998, s 11 
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konkurrenskraft. Vad det hela handlar om är att få kunskap om den nya tekniken och att 
kunna utnyttja den på bästa sätt.38   
 
3.1.1 Drivkrafter 
 
Företagens krav på effektivisering innebär ständiga förändringar av arbetssätt i 
organisationen. Det finns krav på att verksamheten ska rationaliseras och att affärer ska göras 
på ett smartare sätt.39 De senaste årens utveckling inom data och teknik kan sägas vara en 
stark drivkraft för elektroniska affärer och genom användandet av tekniken kan företag bli 
mer effektiva och uppnå konkurrensfördelar. Påtryckningar för att införa elektronisk 
affärssamverkan kan komma från anställda, kunder, leverantörer och konkurrenter. Kunderna 
kan välja någon annan leverantör medan leverantörerna kan locka företaget att införa 
elektronisk affärssamverkan genom bättre avtal och priser. Konkurrenter som ligger före 
företaget i utvecklingen kan uppnå konkurrensfördelar och pressa priserna. Det som driver 
företagen att utnyttja elektroniken är möjlighet till administrativa besparingar, nya marknader 
och kunder eller förbättrade affärsrelationer.40  
 
3.2 Verktyg för elektroniska affärer  
 
Det finns ett antal olika metoder/verktyg för att överföra affärsinformation mellan företag. 
Elektroniska affärer mellan företag kan delas upp i tre olika nivåer av lösningar:41

 
1. Öppen näthandel där avtal mellan parterna saknas och som liknar den vanliga 

konsumenthandeln som förekommer på Internet. 
2. Webblösningar ”där den ena parten har en koppling till sitt affärssystem och därmed ett 

automatiserat flöde, medan den andra parten använder sin webbläsare för att hämta och 
lämna information i form av formulär.” Ett affärsavtal finns som reglerar förhållandet 
mellan parterna. 

3. EDI är en metod som innebär att företag gör regelbundna affärer enligt uppsatt 
affärsavtal. Affärsinformationen sker helt automatiserat mellan företagens affärssystem. 

 
Vi har valt att behandla de två huvudalternativen EDI och webblösningar eftersom vi har 
avgränsat oss från den öppna näthandeln. Förutom dessa lösningar finns det metoder som 
delvis utnyttjar tekniken men som fortfarande kräver mycket manuellt arbete t ex hand-
terminaler, e-post, datastödd telefoni och databaser.42

 
3.2.1 EDI – Electronic Data Interchange 
 
EDI innebär ett direkt elektroniskt utbyte av information mellan olika affärssystem, där ingen 
eller begränsad manuell bearbetning krävs. Affärssystemet kan gälla t ex order, leverans, 
fakturering och övrigt ekonomiarbete. EDI byggs upp av olika meddelanden som sänds 
mellan parter enligt en överenskommen struktur. Eftersom meddelandena ska följa den 
standard som parterna bestämt kan mottagarens system automatiskt tolka och bearbeta den 
information som skickats. Om parterna använder olika affärssystem kan informationen 
behöva översättas från standardformatet till ett format som passar företagets interna system, 
                                                           
38 Fredholm, 1997,  s 7 
39 Fredholm, 2000, s 21 
40 Gustafsson mfl, 1998, s 6, 10-11 
41 Fredholm, 2000, s 94-95 
42 Fredholm, 2000, s 112-118 
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vilket görs med hjälp av en konverterare. EDI kan beskrivas som ett språk som gör att olika 
företags datorsystem, oavsett datortyp, operativsystem eller programvaruleverantör, kan 
förstå varandra.43

 
EDI konceptet började användas på 70-talet i USA. Hamnmyndigheten i USA myntade 
begreppet men det var det amerikanska försvaret som utvecklade och effektiviserade EDI-
verktyget. Under 80-talet började EDI införas i Sverige som ett led i rationaliseringen av 
dokumentflödet. Transporterna hade t ex redan effektiviserats men företag fick vänta på 
transportdokumenten innan lasten kunde prickas av och distribueras vidare, effektiviseringen 
fick därmed inte önskad effekt. Transportbranschen var därför bland de första att utnyttja 
EDI-tekniken för att snabbt utväxla dokument. Utvecklingen fortsatte och företag började 
använda EDI för att rationalisera administrationen. Företagen såg möjligheten att undvika 
många manuella inmatningar genom automatisering av befintliga flöden. EDI har nu ”gått 
från att vara ett rent automatiseringsverktyg till att användas som en pusselbit för att skapa 
effektivare affärsprocesser.” 44

 
Till en början utvecklade olika branscher egna meddelandeprocedurer/standarder för sin EDI- 
kommunikation, men många olika standarder för hur utbytet av affärsmeddelanden skulle gå 
till skapade vissa problem. Det var FN som uppmärksammade problemet med olika 
standarder och med hjälp av andra standardiseringsorgan utarbetades EDIFACT (Electronic 
Data Interchange For Administration, Commerce and Trade) -standarden. Edifact är en 
globalt accepterad standard men det finns ändå vissa skillnader mellan olika branscher och 
regioner,  vilket gör att en harmonisering eftersträvas.45 En ny standard börjar etablera sig 
bland användarna och den kallas för XML (eXstensible Markup Language). XML är en 
vidareutveckling av internetspråket HTML och EDI, varför den anses ha stor potential i 
framtiden.46    

Elektronisk handel

EDI

Edifact 
XML 

Affärsprocesser

 
Figur 1: Edifact är en del av EDI-konceptet, vilket i sin tur är en del av flera metoder för 
elektronisk handel. Alla metoderna ska i sista änden förbättra ett företags 
affärsprocesser.(Källa: Fredholm, 2000, s 106) 
                                                           
43 Fredholm, 2000, s 104-105 
44 Fredholm, 2000, s 104, 132-133 
45 SIG Security, 2000, s 70 
46 Fredholm, 2000, s 219 
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Det är svårt att definiera EDI på ett enkelt sätt men det finns ett antal kriterier som ska vara 
uppfyllda för att en överföring ska kunna kallas EDI-kommunikation:47

 
  Direkt kommunikation mellan informationssystem, via telekommunikation eller 

nätverk. Kommunikationen kan ske både internt och externt men ska ske utan manuella 
arbetsinslag. 

  Standardiserat filformat ska användas. 
  Strukturerad information, exempelvis sådan information som förr gavs via blanketter, 

ej personliga meddelanden. 
  Processbart hos mottagaren. Manuella registreringar för att kunna använda informa-

tionen i mottagarens system ska inte behövas utan datan ska tas emot direkt och 
automatiskt bearbetas. 

  Oberoende av hårdvara, operativsystem, datortyp hos mottagaren. 
  Tillförlitlighet. Eftersom det ska ske ett automatiskt utbyte av information utan 

mänskliga kontroller förutsätts att systemet är säkert och tillförlitligt. 
  Baserat på avtal mellan parter som har ett etablerat samarbete.  
 
EDI används mest mellan större organisationer som har regelbundna informationsutbyten 
med varandra och där förhållandet är väl reglerat genom avtal. Affärer som sker mer 
sporadiskt brukar inte bygga på EDI-kommunikation eftersom systemet är kostsamt och 
kräver stora volymer med återkommande affärer för att fördelar ska erhållas.48  
 
Fördelar med att använda sig av EDI kan vara:49

 
  att systemet är till största delen automatiserat vilket minskar antalet fel som kan uppstå 

genom manuella inmatningar 
  ett enhetligt format används vid både intern och extern kommunikation 
  kräver litet underhållsbehov 
 
Nackdelar:50

 
  kostsamt system 
  kräver stor volym och regelbunden affärssamverkan 
 
3.2.2 Internet och webbtekniken 
 
Ett alternativt verktyg för elektroniska affärer är world wide webb (www) på Internet.51 
World wide webb är en komponent i Internet som introducerades 1992 och medförde att 
Internet fick en ökad användning. Internet kan beskrivas som ett nätverk av nätverk och www 
kan då beskrivas som ett nätverk av dokument. WWW används bl a för att möjliggöra 
åtkomsten av dokument och länka samman webbsidor på Internet. Dessa webbsidor är 
skrivna i ett speciellt språk som kallas HTML (HyperText Markup Language) och språket 
möjliggör formatering av text, egen styrning av layout och användning av multimedia.52 Den 

                                                           
47 Fredholm, 2000, s 111 
48 SIG Security, 2000, s 71 
49 Fredholm, 2000, s 95-96, 112 
50 Fredholm, 2000, s 95 
51 Fredholm, 1997, s 54 
52 Kjällander, 1999, s 9–14, 19 
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teknik som används kallas därför naturligt webbteknik. En bra egenskap med webbtekniken 
är att tekniken kan användas internt kallad Intranet, externt till begränsad grupp kallad 
Extranet och öppet för alla kallad Internet.53 Tekniken förändrar affärsprocesserna eftersom 
användarna själva kan kommunicera direkt in i datorsystemen.54

 
Möjligheterna med webbtekniken kan delas in i fyra områden:55

 
  information 
  kommunikation 
  försäljning 
  distribution 
 
Informationsmöjligheterna finns genom att företaget kan sprida information på ett enkelt sätt, 
både externt till kunder och leverantörer men även internt inom företaget. Besparings-
möjligheterna ligger i att informationen bara behöver skrivas och publiceras på ett ställe och 
finns åtkomlig för samtliga parter. Informationen blir alltså densamma för alla läsare och kan 
lätt uppdateras.  
 
Kommunikationerna kan förbättras från en användning av telefon och fax till att utnyttja t ex 
e-post som är både snabbt och enkelt. E-post som t ex skickas av en kund kan besvaras av 
företaget så snart de har möjlighet. Kommunikationen förbättras också genom att kunderna 
kan kommunicera direkt med datasystemet och kan därför kontakta företaget dygnet runt för  
t ex support eller beställningar.  
 
Vad gäller försäljning kan webbtekniken användas framför allt när det gäller tjänster. Det går 
naturligtvis bra att sälja produkter också men vissa varor kan och vill en kund inte köpa 
osedd. En kund kan däremot bli rikligt informerad om en produkt på ett företags webbsida 
och försäljningsresurserna behöver då inte läggas på information om produkter utan kan 
koncentreras till att avsluta affären. 
 
Kostnadsbesparingar kan ske inom distributionsområdet genom att material kan ”laddas hem” 
gratis från företagets hemsida. På hemsidan kan företaget dessutom ha ett beställnings-
formulär som är kopplat till en automatiserad orderprocess. Distributionen kan då ske snabbt 
och enkelt och det medför att leveranstiderna kortas. Webbtekniken kan även göra det enklare 
att finna potentiella återförsäljare till företagets egen produkt eller att hitta produkter som 
företaget kan utnyttja i sin produktion. 
 
Något som företag bör komma ihåg är att www och Internet kan medföra indirekta fördelar. 
Ett exempel är om företaget är långt fram i utvecklingen, genom att använda tekniken, så kan 
det ge signaler om att företaget även ligger långt fram i utvecklingen gällande deras egen 
produkt eller produktion. Positiva bieffekter kan uppnås internt, om personalen tycker att det 
är roligt att arbeta på ett företag som ligger långt fram i utvecklingen så kan det leda till att 
produktiviteten hos de anställda höjs.56  
 

                                                           
53 Fredholm, 1997, s 55 
54 SIG Security, 2000, s 72 
55 Kjällander, 1999, s 33-37 
56 Kjällander, 1999, s 37 
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Det finns både fördelar och nackdelar med denna form av effektivisering. Några fördelar med 
webbtekniken är:57

 
  låga kostnader, billig att introducera 
  enkel teknik att använda 
  möjliggör enkel och snabb uppdatering 
  global exponering av produkter och tjänster 
  samma teknik internt (Intranet),externt (Extranet) och till alla (Internet) 
  få begränsningar vad gäller utformning 
 
Nackdelarna kan vara:58

 
  manuell registrering kan medföra fel 
  kan uppfattas som opålitlig och osäker framför allt gällande överföring av penning-

relaterad och personkänslig information. 
  lagstiftningen för Internet håller inte samma utvecklingstakt som tekniken 
 
3.2.3 Val av verktyg 
 
Båda alternativen kräver en integration med det befintliga affärssystemet och detta är en stor 
kostnadspost vilket ofta glöms bort. Eftersom EDI kräver regelbundna kontakter och ett avtal 
så passar den lösningen de stora kunderna och leverantörerna medan webblösningar kan 
användas vid mer sporadiska kontakter och vid mindre köp. Kostnaden för att införa EDI är 
hög vilket kräver stor volym för att vara lönsamt men samtidigt är systemet säkert och 
pålitligt. Webblösningen är enkel och relativt billig och många företag har redan tillgång till 
tekniken, är van att använda Internet och lär sig därför snabbt att använda nya webbaserade 
lösningar. Säkerheten vid informationsöverföringar är det som är webblösningarnas stora 
problem samt att fler fel kan förekomma eftersom manuella inmatningar krävs. EDI bygger 
på helt förutbestämda meddelanden och kan inte användas för direkt kommunikation mellan 
parterna, vilket är möjligt vid webblösningar.59  
 
Webblösningar kan ses som ett budgetalternativ till EDI.60 Något som företag bör tänka på är 
att handeln blir allt mer globaliserad och bygger på enstaka transaktioner vilket kan tala emot 
en användning av EDI. Vilket val av alternativ som företaget bör göra beror på företagets 
verksamhet och dess handelspartners.61 Som företag gäller det att överväga fördelarna mot 
nackdelarna och välja det alternativ som passar bäst. Det kan också vara värt att tänka på att 
båda alternativen kan behöva kombineras för att ge en lösning som är så flexibel och effektiv 
som möjligt. 
 
3.3 Affärsprocesser 
 
Det finns många olika affärsprocesser i ett företag och de påverkas alla av ett införande av 
elektronisk affärssamverkan. Inom den offentliga sektorn är de viktigaste processerna; 

                                                           
57 Fredholm, 1997, s 56 och SIG Security, 2000, s 72-73 
58 Fredholm, 1997, s 56 och SIG Security, 2000, s 72-73 
59 Fredholm, 2000, s 95-96 
60 Kjällander, 1999, s 35 
61 SIG Security, 2000, s 21 
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förplanering, upphandling, order, fakturering och betalning.62 Affärsprocesserna i ett 
varuhandelsföretag är i huvudsak; order, lager, tillverkning, distribution av varor, fakturering 
och betalning.63 Vi har valt att koncentrera oss på de processer som är gemensamma dvs 
order, faktura och betalning samt distribution. Vi har dessutom tagit med upphandlings-
processen eftersom denna process är mycket viktig inom den offentliga sektorn. Vi anser att 
de processer vi valt har en central plats i företagens verksamhet och att de kan förändras, till 
nytta för företagen, genom elektronisk hantering. 
 

 

ORDER LEVERANS 

UPPHANDLING 

BETALNING 

Figur 2: En modell över behandlade affärsprocesser. Upphandlingsprocessen kan ses som en  
fristående process men påverkar de efterföljande affärsprocesserna till viss del.  
 
 
I vår beskrivning av affärsprocesserna utgår vi från en manuell hantering för att sedan visa på 
vilka fördelar en elektronisk affärsprocess kan tillföra företaget.  
 
3.3.1 Upphandlingsprocessen 
 
Upphandling inom den offentliga sektorn omfattar stora penningbelopp och kräver mycket 
resurser framför allt i form av arbetskraft. Upphandling handlar om de moment som vidtas 
när den offentliga sektorn köper varor och tjänster på marknaden.64 De moment som  
innefattas i upphandlingsprocessen är: annons, utlämnande av anbudsunderlag, mottagande 
av offerter samt slutande av avtal. Innan processen börjar görs en förplanering där 
upphandling och inköp planeras dvs vilket behov som finns och vilka volymer det handlar 
om.65 Den offentliga sektorn är förpliktigad att följa lagen om offentlig upphandling (LoU) 
vid köp av varor och tjänster. Det finns olika typer av upphandlingar beroende på vilka 
volymer och belopp som köpet innefattar. Upphandlingar över ett visst värde måste följa en 
viss bestämd procedur medan köp under detta värde kan göras på ett enklare sätt.66  
 
EU arbetar mot att internationalisera den offentliga upphandlingen bl a måste köp över ett 
visst tröskelvärde (varierar mellan olika branscher, typer av varor och det lägsta är ca en 
miljon kronor) annonseras i en internationell upphandlingsdatabas som heter TED (Tenders 
Electronic Daily). Syftet med internationaliseringen är att alla företag inom EU ska kunna 
vara med och konkurrera och en större konkurrens kan innebära lägre priser för den offentliga 

                                                           
62 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 10 
63 Fredholm, 2000, s 181 
64 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s10 
65 Svenska kommunförbundet, 1999, s 15 
66 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 10-11 
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sektorn. Företagen kan koppla upp sig elektroniskt mot databasen för att enkelt söka 
upphandlingar på det som är av intresse för just det företaget.67

En upphandling kan gå till på olika sätt men innehåller alltid flera delprocesser. Gemensamt 
för alla är att krav-, kostnads- och upphandlingsförfarandet ska bestämmas. Därefter kan 
offentliga organisationer välja mellan flera alternativ. Ett alternativ kan vara att annonsera 
och ta in anbud vartefter anbuden prövas och utvärderas innan avtal skrivs. Ett annat 
alternativ är att en annonsering för en intresseanmälan först görs och denna anmälan prövas 
för att avgöra vilka som ska få lägga anbud, anbud läggs och utvärderas innan avtal sluts. I 
vissa fall kan ytterligare kontakt mellan parterna behövas t ex information behöver 
kompletteras eller att förhandlingar ska hållas innan avtalet sluts.68

 
Ett införande av elektronisk hantering av upphandlingsprocessens moment medför både 
besparingar och effektivitetsförbättringar inom den offentliga sektorn, framför allt kan 
pappersflödet minska betydligt. Elektronisk affärssamverkan innebär vissa förändringar i 
verksamheten och fördelar kan erhållas. Förplaneringen underlättas då information från 
tidigare affärer om behov och volym finns tillgängligt i databaser. En förändring är att 
annons, förfrågningar, anbud och eventuella kompletteringar kan hanteras snabbare än vid 
manuell hantering. Om anbuden tas emot elektroniskt kan utvärderingen underlättas med 
hjälp av olika dataprogram. En betydande fördel som kan uppnås genom att utväxla 
dokument elektroniskt är att kortare och resurssnålare behandlingstid kan erhållas samt att 
upphandlingsprocessen blir enklare och billigare för alla parter. I och med att konkurrensen 
ökar med internationaliseringen kan även bättre priser erhållas.69  
 

 Minskat pappersflöde 
  Förplaneringen underlättas 
  Enklare tillgång till information 
  Kortare och resurssnålare 

behandlingstid 
  Bättre priser 

UPPHANDLING 

 
Figur 3: En modell över de vinster som kan göras i upphandlingsprocessen. 
 
 
Många av den offentliga sektorns leverantörer är mindre lokala företag och när den offentliga 
sektorn satsar på elektroniska affärer så kan det innebära att även dessa företag blir medvetna 
om vad den nya tekniken innebär, vilket är positivt.70

 
3.3.2 Orderprocessen 
 
Beställning eller order av varor och tjänster kan ske från olika ställen i företaget, dessa 
kommer till leverantören t ex via telefon, fax eller papper. Orderprocessen i ett företag kan 
omfatta följande moment; information av priser och produkter, kontroll av avtal, beställning, 
leverantören tar emot ordern och skickar orderbekräftelse och därefter sker eventuella 

                                                           
67 Fredholm, 2000, s 120 
68 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 11-12 
69 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 7, 12-13 
70 Fredholm, 2000, s 168 
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korrigeringar. Vid ett manuellt beställningsarbete sker ett dubbelarbete eftersom beställ-
ningen måste matas in både hos köparen och i leverantörens datasystem. 71  
Om företag istället inför elektronisk affärssamverkan kan många moment ske automatiskt och 
stora tidsvinster kan göras. Beställningen går direkt in i leverantörens datasystem och 
behöver inte vänta på att en handläggare manuellt ska registrera ordern, vilket gör att 
kundservicen kan öka. Ledtiden mellan beställning och bekräftelse kan kortas, det går 
snabbare från beställning till leverans och det medför att behovet av buffertlager minskar. Ett 
minskat lager ger en minskad kapitalbindning.72 Beställningar kan dessutom effektiviseras så 
att inköpssystemet automatisk skickar iväg en beställning vid en viss saldonivå. Vid en 
elektronisk beställning kan felinmatningar undvikas och kvaliteten på arbetet kan höjas. Att 
rätta till felaktiga inmatningar är tidskrävande och dyrt varför stora kostnadsbesparingar kan 
göras om antal fel minskas. Elektroniska beställningar kan skickas oftare och kan även lätt 
kompletteras med ny aktuell information. På ett pappersdokument finns det en begränsad 
plats för kompletterande information medan det i ett elektroniskt meddelande finns plats för 
nästan obegränsad mängd information. Det förbättrade informationsflödet gör planering och 
uppföljning enklare.73   
 
Köpare och leverantör kontaktar oftast varandra via telefon/fax vid manuellt beställnings-
arbete. Kontakterna handlar många gånger om artikelnummer, antal, leveranstider och 
felaktigheter, men genom elektronisk hantering kan mycket automatiseras, fel kan undvikas 
och den här sortens personliga kontakter minimeras. De personliga kontakterna kan i 
fortsättningen handla om att stärka relationerna parterna emellan. Inköps- och försäljnings-
arbetet kan fokuseras på avtal och leverantörskontroller istället för enkla beställningsrutiner. 
Samarbetet och lojaliteten mellan parterna kan därmed öka. Några negativa konsekvenser av 
elektroniska affärer är att merförsäljningen som kan uppstå vid en nära kontakt mellan 
parterna uteblir och behovet av antalet säljare och inköpare minskar.74   
 

 

ORDER LEVERANS 

  Tidsvinster och 
kortare ledtider 

  Minskad 
kapitalbindning 

  Mindre fel och 
ökad kvalitet 

  Bättre planering 
och uppföljning 

  Minskat manuellt 
rutinarbete 

BETALNING 

Figur 4: En modell som visar de vinster som kan erhållas i orderprocessen. 

                                                           
71 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 13-14 
72 Toppledarforum, ”Fördelar med…”, 1997, s 10 
73 Fredholm, 2000, s 80-81, 141 
74 Fredholm, 1997, s 28-29, 88, 93 
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3.3.3 Leveransprocessen 
 
En leveransprocess utan elektronisk hantering innebär mycket pappershantering bl a i form av 
leveransavisering, leveransavvikelse, följessedlar och avprickning av leverans mot följe-
sedel.75 Men med hjälp av en automatisering av processen kan många av dessa moment 
undvikas. Enligt Peter Fredholm kan leveranser göras mycket effektiva genom att godset får 
en streckkod som läses av vid godsmottagningen, mottagen kvantitet går direkt in i systemet 
och kontrolleras mot beställning.76 Elektronisk hantering kan underlätta transportbokningar 
eftersom information snabbt och enkelt kan överföras mellan parterna. Bokning kan göras 
tidigt utan detaljerad information för att sedan kompletteras med detaljer, i jämförelse med 
användning av pappersdokument där bokningen inte skickas iväg förrän den är helt komplett. 
Transportföretagen kan med hjälp av denna tidiga information förbättra sin transportplanering 
och därmed effektivisera sin verksamhet.77

 
Genom att företaget kan få tidig information om transportbokningarna kan de planera sina 
transporter så att lasterna i varje lastbil, tåg eller buss optimeras.78 Detta ger ett bättre 
utnyttjande av transportapparaten, minskade ledtider och samhällsekonomiska vinster i form 
av minskat slitage på miljön och minskade utsläpp. Företaget sparar både tid och pengar.79

 
Om en automatisering genomförs kan de tidigare medföljda pappersdokumenten avskaffas 
eftersom leveransmottagning och avstämning kan göras med hjälp av elektroniska hjälpmedel 
t ex streckkoder och handterminaler. EDI kombinerat med godsmärkning ger full kontroll på 
godsflödet. Kunden kan snabbt få information om var godset för tillfället befinner sig, 
beräknad ankomsttid och eventuella avvikelser.80

 

 

LEVERANS 

  Minskad 
pappershantering 

  Förbättrad 
transportplanering 

  Minskade ledtider 
  Bättre utnyttjande 

av transport-
apparaten 

  Bättre godskontroll 

BETALNING ORDER 

Figur 5: En modell som beskriver de vinster som kan erhållas i leveransprocessen. 
 

                                                           
75 Fredholm, 2000, s 154-155 
76 Fredholm, ”Ekonomi & Styrning”, nr 4:98, s 23-25 
77 Fredholm, 2000, s 154-155 
78 Fredholm, 2000, s 155 
79 Toppledarforum, ”Fördelar med…”, 1997, s 10-11 
80 Fredholm, 2000, s 141, 158 
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3.3.4 Fakturaprocessen 
 
Fakturaprocessen i ett företag innefattar många olika moment, från det att fakturan anländer 
till företaget ska den kontrolleras, konteras, attesteras, registreras, bokföras och betalas. Varje 
steg tar resurser i anspråk och det tar tid för fakturan att passera alla moment.81 
Fakturaprocessen anses vara den process där företaget kan göra den största administrativa 
besparingen och genom att omvandla fakturan till ett elektroniskt meddelande kan denna 
process effektiviseras.82

 
I Sverige har företag varit relativt tveksamma mot införandet av EDI-fakturor eftersom det 
har funnits stor osäkerhet hur hanteringen av elektroniska fakturor ska gå till t ex hur 
attesteringen och arkivering ska göras när det inte finns någon pappersfaktura.83 I och med 
den nya bokföringslagen som började gälla 1 januari 2000 underlättades möjligheterna till att 
använda elektroniskt överförbara fakturor samtidigt som tekniken gjort det möjligt att 
attestera fakturor elektroniskt med elektroniska signaturer. I lagen jämställs elektroniskt 
överförda meddelanden med den traditionella pappersfakturan och verifikatet ska sparas i 
samma form som den erhålls, dvs elektroniska fakturor ska sparas elektroniskt och papper ska 
sparas som papper. Enligt Bokföringsnämndens uttalande gällande EDI och annan 
elektronisk överföring av uppgifter om affärshändelser får den bokföringsskyldige ”inte bli så 
beroende av andras åtgärder och system att han förlorar kontrollen över sin bokföring”.84

 
Den del av fakturaprocessen som behandlar betalningen har även tidigare gjorts elektroniskt, 
den kräver inte EDI-kommunikation men det är en möjlig lösning. Det finns olika 
betalningssätt som används bland företag, dessa är bl a manuella betalningar via Post- och 
Bankgiro, filöverföringar via Post- och Bankgiro, betalning över Internet samt betalningar 
som sker med hjälp av EDI/Edifact. Dessa betalningssätt innebär fortfarande en del manuellt 
arbete och det är endast med EDI som dubbelarbetet kan minimeras.85

 
I och med att en faktura sänds elektroniskt till och från leverantörer går informationen direkt 
in i mottagarens egna system t ex kund- och leverantörsreskontra och därmed försvinner 
många manuella rutiner.86 Den omfattande manuella rutinen för fakturahantering och 
betalning kan då rationaliseras och därmed kan kostnaderna för denna process minskas. Det 
finns även andra vinster som kan göras genom användning av elektroniska betalningar. I och 
med att en faktura som skickas via post till motparten tar ett par dagar medan elektroniska 
fakturor kommer motparten tillhanda på bara några ögonblick, kan räntevinster uppnås. En 
automatiserad fakturahantering och betalning gör att information om transaktioner och 
betalningsströmmar kan erhållas snabbare och finansiella resurser kan utnyttjas på ett 
effektivare sätt dvs finans- och likviditetsplanering kan göras mer tillförlitliga.87   
 

                                                           
81 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 13-14 
82 Fredholm, 1997, s 111 
83 Fredholm, 1997, s 110-111 
84 FAR, 2000, s 245, 248, 441 
85 Fredholm, 2000, s 163 
86 Toppledarforum, ”Elektronisk handel för…”, 1997, s 14 
87 Fredholm, 1997, s 135-136 
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Enligt en artikel i Affärsvärlden kan elektroniska fakturor medföra stora besparingar bl a 
pappers- och  portokostnader och förutom att fakturahantering blir enklare så minskar även 
antalet felaktiga fakturor.88 En annan fördel som kan uppnås är att distributionen kan ske 
snabbare och säkrare genom elektroniska fakturor än via postgång och därmed kan företaget 
få nöjdare kunder.89  
 
 

 

LEVERANS 

 Minskat manuellt arbete 
  Räntevinster 
  Snabbare information 
  Effektivare och 

tillförlitligare planering 
  Minskade porto- och 

papperskostnader 

BETALNING ORDER 

Figur 6: En modell som visar de vinster som kan göras i betalningsprocessen. 
 
 
3.3.5 Sammanfattning affärsprocesser 
 
Det finns ett antal vinster/fördelar som kan erhållas vid en automatisering av affärsprocesser. 
De fördelar som kan fås kan delas in i direkta och indirekta. De direkta fördelarna har ett 
direkt beroende av tekniken som införs medan de indirekta fördelarna brukar sägas uppstå till 
följd av även andra åtgärder t ex förändring av företagets rutiner.90 De direkta fördelarna har 
vi behandlat ovan och sammanfattas i följande modell. 

                                                           
88 ”Affärsvärlden”, nr 36:2000, s 52-53 
89 Jansson, ”ERA”, nr 3:1998, s 18 
90 Fredholm, 2000, s 80 

 24



______________________   Teori   ______________________  

 

 

ORDER LEVERANS BETALNING 

  Tidsvinster och 
kortare ledtider 

  Minskad 
kapitalbindning 

  Mindre fel och 
ökad kvalitet 

  Bättre planering 
och uppföljning 

  Minskat manuellt 
rutinarbete 

 Minskat manuellt 
arbete 

  Räntevinster 
  Snabbare 

information 
  Effektivare och 

tillförlitligare 
planering 

  Minskade porto- 
och pappers-
kostnader 

UPPHANDLING 
 Minskat pappersflöde 

  Förplaneringen underlättas 
  Enklare tillgång till information 
  Kortare och resurssnålare 

behandlingstid 
  Bättre priser 

  Minskad 
pappershantering 

  Förbättrad 
transportplanering 

  Minskade ledtider 
  Bättre utnyttjande 

av transport-
apparaten 

  Bättre godskontroll 

 
Figur 7: En modell som sammanfattar de vinster som kan genereras i affärsprocesserna 
upphandling, order, leverans och betalning.  
 
 
Vissa fördelar är lika för alla processer t ex minskade ledtider, minskad pappershantering och 
bättre planering. En förbättring av rutinerna kan ge verksamheten ökad kvalitet och göra 
företaget effektivare. 
 
3.4 Strategiska effekter 
 
3.4.1 Positiva effekter 
 
Ett införande av elektronisk affärssamverkan kan, som vi tidigare nämnt, medföra indirekta 
fördelar som även kan kallas strategiska fördelar. För att uppnå dessa strategiska fördelar 
måste tekniken användas för att förändra företagets olika funktioner och rutiner, inte bara 
användas i företagets befintliga informationsflöde. Det elektroniska systemet bör användas 
både inom den egna organisationen och vid företagets samarbete med externa parter för att bli 
effektivt.  
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Följande punkter är exempel på positiva effekter som kan erhållas:91

 
  Långsiktigt partnerskap kan uppnås då samarbetet mellan företag med hjälp av elektro-

niska affärer går enklare, vilket innebär mindre fel och att många rutiner sker automatiskt. 
  Om det elektroniska systemet fungerar kan lojaliteten öka och relationen mellan parterna 

stärkas.  
  Eftersom informationsflödet sker snabbare underlättas företagets planering och 

uppföljning, ekonomistyrningen kan därmed förbättras. 
  Effektivare interna rutiner. 
  Rationalisering kan göras genom minskat personalbehov och ändrade arbetsuppgifter. 
  Företag kan enklare konkurrera på en internationell marknad eftersom parter kan överföra 

standardiserad information genom globala nätverk. Avståndet mellan parterna får 
minskad betydelse. 

 
3.4.2 Negativa effekter 
 
Vid all förändring så finns det förutom fördelar även en del negativa faktorer, så även vid 
införandet av elektroniska affärer. De negativa effekterna kan minimeras om företaget tar 
hänsyn till dessa redan från början samt gör en riskbedömning. Följande nackdelar kan 
finnas:92

 
  Personal blir utan arbete då arbetsuppgifter automatiseras och förändras. 
  Företagens affärssystem måste integreras för att elektroniska affärer ska fungera bra. 

Företag med äldre affärssystem kan inte anpassas direkt utan vissa tekniska krav måste 
uppfyllas, vilket kostar både tid och pengar. 

  Tekniken ställer högre krav på kunskap. Mindre företag har ofta mindre resurser för att 
erhålla den kompetens som krävs och har därför svårare att hävda sig i konkurrensen med 
andra företag. 

  Kostnaden för att införa elektronisk affärssamverkan är relativt hög.  
  Automatiska system ställer stora säkerhetskrav för att upptäcka och åtgärda ev felaktig-

heter och förhindra intrång i systemet. 
  Vi har under fördelar sagt att det skapas en nära relation mellan parterna. Det är viktigt att 

bygga en standardiserad affärslösning så att företaget inte blir alltför beroende av den 
andra parten utan enkelt kan byta leverantör/kund. 

 
3.5 Förändringsarbete 
 
Målet med elektronisk affärssamverkan är att skapa effektivare verksamheter och elektro-
niska affärer kräver tekniska lösningar. Det är viktigt att företagen först förändrar olika 
affärsprocesser och rutiner innan de börjar med den tekniska lösningen. Det krävs en 
förändring av företagets rutiner, inte bara en automatisering av befintliga rutiner, för att göra 
elektroniska affärer lönsamma och skapa en effektivare organisation. Företag måste fråga sig 
om befintliga rutiner är nödvändiga och behövs eller om de kan tas bort eller omformas. Det 
är viktigt att företag inte överlåter införandet av elektronisk affärssamverkan till data-
teknikern eftersom den stora vinsten inte görs av tekniken utan av en förändring av 
processerna.93 I många fall har tekniken fått styra vad företaget har kunnat göra, men med 
                                                           
91 Fredholm, 2000, s 82-83 
92 Fredholm, 2000, s 87-88 
93 Fredholm, 2000, s 177 
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mer kunskap och förståelse om elektroniska affärer hos företagsledare kan en strategi 
utarbetas som effektiviserar hela företaget.94

 
Definition affärsprocesser: ”En samling av sammanhängande aktiviteter som skapar ett 

mervärde som kunden kan uppfatta, dvs ett arbete som utförs av 
verksamheten och som kunden är beredd att betala för.”95

 
Om ett företag börjar med elektronisk affärssamverkan samtidigt som affärsprocesser och 
verksamhetens organisation förändras kan företagets konkurrensförmåga höjas väsentligt. 
Företaget får strategiska fördelar inte bara de direkta fördelar som tekniken i sig själv ger.96 
En viktig faktor som påverkar hur framgångsrik förändringen blir är i vilken utsträckning 
som människor i organisationen ändrar sina beteenden, mot kunder eller mot varandra.97

 
3.5.1 BPR – Business Process Reengineering 
 
I problembakgrunden nämndes att elektroniska affärer är ett sätt att rationalisera och 
effektivisera informationsflöden i ett företag och ett sätt att förändra kan vara genom 
konceptet Business Process Reengineering. För att genomföra en bra förändring måste hela 
flödet av information, varor och pengar analyseras för att se vilka samband och nyttor som 
finns mellan flödena. Förändring av en process kommer att påverka andra processer i 
företaget, det blir en sorts kedjereaktion där hela organisationen som helhet påverkas.98  
 
BPR handlar om att förändra organisationen så att företaget arbetar på ett smartare sätt. Vid 
förändring ska rationaliseringsmålet sättas så högt att företaget är tvungen att arbeta på ett 
nytt sätt. Exempelvis att företagsledningen sätter målet att ledtiderna ska sänkas med 50% 
(normalt kanske det hade satts på 5-10%). Personalen kan inte jobba dubbelt så fort och 
företaget får inte anställa mer personal utan arbetet måste göras smartare. Verksamheten 
måste byggas upp av processer som behövs för verksamheten, inte nödvändigtvis av de 
traditionella funktioner som brukar finnas i ett företag.99    
 
Definition reengineering: ”Radikal förändring av affärsprocesser för att uppnå dramatiska 

förbättringar som kan mätas i kostnader, kvalitet, kapital, service 
och/eller tid.”100

 
Tanken med BPR är att riva ner befintliga organisationsstrukturer och skapa den mest 
effektiva process som kan fås. Många har ifrågasatt de dramatiska förändringarna och talar 
istället om stegvisa förändringar. Stegvisa förändringar tar hänsyn till människorna i en 
organisation, vilka lätt glöms bort när dramatiska förändringar görs. Eftersom resurserna 
inom företag ofta är begränsade är det bra att tillämpa elektroniska affärer på en process i 
taget, inte alla på en gång.101  
 

                                                           
94  Fredholm, 2000, s 22 
95  Fredholm, 2000, s 178 
96  Fredholm, 2000, s 21 
97  Johnson, Scholes, 1999, s 493-494 
98  Toppledarforum, ”Fördelar med..”, 1997, s 9 
99  Fredholm, 2000, s 177 
100 Fredholm, 2000, s 178 
101 Fredholm, 2000, s 19, 178 
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3.6 Implementering 
 
Det finns olika sätt för företag att genomföra en övergång till elektroniska affärer, de kan 
välja att förändra alla informationssystem samtidigt eller en process i taget. Verksamhets-
mässiga och tekniska problem kan behöva lösas för varje affärsprocess och därför kan det 
vara mest praktiskt att genomföra stegvisa förändringar. En annan begränsning, som vi 
tidigare nämnt, är att företag inte har tillräckligt med resurser för att förändra alla processer 
samtidigt även om det vore det mest optimala.102 Ett beslut att införa elektronisk affärs-
samverkan är långsiktigt och syftar till att skapa ett mervärde för företaget. Dessutom är det 
ett komplext beslut eftersom det vid en förändring ofta förekommer viss osäkerhet.103  
 
Företaget måste tänka igenom vilket syfte som finns för att införa elektroniska affärer t ex 
kortare ledtider, förbättrade affärsrelationer eller rationaliseringar. Detta syfte ska styra hur 
implementeringen ska gå till och vilken teknisk lösning som slutligen väljs. Eftersom 
elektroniska affärer påverkar nästan alla funktioner i ett företag är det viktigt att 
företagsledningen tar ansvaret för utformandet av strategin. Ett införande av elektronisk 
affärssamverkan bör göras av personer med kunskap om företagets verksamhet och inte 
enbart ses som dataavdelningens angelägenhet.104  
 
Ett införande av elektronisk affärssamverkan mellan företag kan ske i olika steg. En vanlig 
arbetsgång vid genomförandet är:105

 
1. Introduktionsfasen. Här börjar företaget att använda sig av systemet men på enklast 

möjliga vis, dvs fortfarande görs många moment manuellt. Orsaken till introduktionen av 
elektroniska hjälpmedel kan vara påtryckningar från externa parter t ex en kund eller 
leverantör. 

2. Automatiseringsfasen. Nästa steg innebär att manuella arbetsmoment automatiseras och 
lösningen anpassas till företagets affärssystem. Företaget utvecklar systemet och skaffar 
sig fler elektroniska samarbetspartners. 

3. Reengineeringsfasen. Nu fokuseras förändringsarbetet på företagets arbetssätt och inte på 
tekniken. Syftet med dessa förändringar är att optimera verksamheten och att skapa 
strategiska fördelar för företaget. 

4. Spridningsfasen. När både tekniska och organisatoriska förändringar är genomförda gäller 
det att kunna utnyttja lösningen vid samarbete med så många partners som möjligt. Att 
kunna använda elektroniska affärer vid alla kontakter mellan företag är viktigt för att 
kunna dra nytta av investeringen. 

 
Grunden för att genomföra elektroniska affärer är att företaget ska skapa ett mervärde jämfört 
med ett traditionellt arbetssätt.106

 

                                                           
102 Fredholm, 2000, s 136 
103 Moström, Rensfeldt, 2000, s 19 
104 Fredholm, 2000, s 173-174 
105 Fredholm, 2000, s 176-177 
106 Kjällander, 1999, s 81-82 
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3.7 Ekonomiska aspekter 
 
Kostnader och intäkter är grunden i affärsdrivande verksamheter, detta gäller även vid 
investeringar i elektronisk affärssamverkan. Det är ofta svårt att se nyttan av en investering 
eftersom många kostnader och intäkter är svåra att beräkna. Om företaget utgår från 
investeringens mål och syften kan det som motverkar målet anses vara en kostnad medan det 
som främjar målet kan ses som en intäkt.107 Framför allt är det svårt att beräkna de positiva 
effekter som investeringen kommer att medföra t ex minskat manuellt arbete, ökad 
konkurrensförmåga och minskning av antalet fel och störningar i verksamheten. Det kan 
därför vara svårt att använda sig av vanliga lönsamhetskalkyler, företagen får istället se 
satsningen som en investering för framtiden.108  
 
Även om det är svårt att mäta investeringens lönsamhet kan det vara bra att göra en kostnads- 
och nyttoanalys. Kunskap om affärsstrategi, affärsverksamhet, processutveckling, IT och 
ekonomi krävs för att genomföra en kostnads- och nyttoanalys. En kostnads- och nyttoanalys 
kan bestå av följande moment:109

 
  Identifiera förutsättningar och begränsningar för elektronisk affärssamverkan. Företaget 

samlar information om vilka resurser, vilken teknik och lagar som påverkar investeringen. 
  Identifiera alternativ (tidsplaner, kostnader och nytta). En jämförelse mellan manuell och 

elektronisk hantering av information bör göras. 
  Utvärdera alternativen enligt företagets normala kalkylmodeller för investeringar. 
  Genomför en risk- och känslighetsanalys. Vad händer om projektet försenas, blir dyrare, 

nyttan blir mindre eller livslängden blir kortare än beräknat? En risk- och 
känslighetsanalys kan göra företaget mer förberedd på olika framtida scenarier. 

  Ta fram mått för att utvärdera projektet. Det är viktigt att följa upp investeringen under 
arbetets gång så att företaget tidigt kan identifiera och åtgärda fel och störningar.   

 
Kostnads- och nyttoanalysen kan visa vilka investeringar som är lönsamma för företaget och 
kan användas som underlag vid beräknandet av ett infört projekts effektivitet.  
   
3.8 Framtidsaspekter 
 
Elektroniska affärer kommer inom en snar framtid att bli nödvändigt för att företag ska kunna 
fortsätta sin verksamhet. Det är framför allt den offentliga sektorn som ställer krav på att 
deras affärspartners ska kunna använda och utnyttja den elektroniska handelns fördelar, men 
kraven kan även komma från andra kunder och leverantörer.110  
 
EDI anses vara en mycket bra lösning för stora företag men tekniken har inte spritt sig till de 
mindre företagen eftersom systemet medför stora kostnader för installation samtidigt som det 
krävs en särskild anpassning till varje företags system. En annan orsak till att EDI inte har fått 
den genomslagskraft som många trodde är att EDI kräver standardiserade dokument och 
utvecklingen inom standarderna reagerar långsamt på förändrade behov. Alla dessa faktorer 
har medfört att utvecklingen har gått mot att istället inrikta sig på Internet och webben.111  

                                                           
107 SIG Security, 2000, s 56-58 
108 Fredholm, 2000, s188-189 
109 SIG Security, 2000, s 57-58 
110 Fredholm, 1997, s 18 
111 Lotsson, ”Computer Sweden”, nr 75:99, s 12 
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Utvecklingen går mot XML (eXtensible Markup Language) som bygger på Internet och 
webben och kan hanteras med hjälp av en vanlig webbläsare. Lösningen är lätt att installera, 
lätthanterlig och billig.112 Vi har tidigare skrivit att XML är en standard inom EDI, vilket 
delvis är sant eftersom den kan användas tillsammans med EDI, men XML är så mycket mer. 
XML är ett språk som strukturerar data och som baseras på Internetteknik, språket kan 
utväxla data mellan olika datasystem och programtillämpningar.113 Den är dock mycket 
långsammare än EDI men systemet ställer inte lika höga krav på IT-kunskap, datorer eller 
program och därför är XML ett bra alternativ till EDI för små och medelstora företag. Vissa 
tror att EDI kommer att försvinna inom en snar framtid medan andra menar att systemen 
kommer att användas parallellt. Eric Falls säger att ”när man vet exakt vad som skickas och 
det gäller stora volymer är det bäst att låta EDI göra jobbet. Stora organisationer gör bäst i att 
behålla EDI.”114

 
Det har börjat komma alternativ som möjliggör för företag att utnyttja tekniken i sina 
affärsprocesser utan att själv behöva investera i dyra system. Ett exempel är Lindebergs Grant 
Thorntons Kontoret Online där de tillhandahåller ett IT-baserat ekonomi- och affärsstöd 
online där företagen själv kan välja vilka tjänster de önskar utnyttja. Lindebergs tar hand om 
drift och underhåll samt support och därmed slipper företagen de problem och kostnader som 
brukar förknippas med data och teknik.115  
 
Men det är inte alla företag som är intresserade av att utnyttja tekniken för att effektivisera sin 
verksamhet. En del företagsledare är medvetna om möjligheterna med Internet samt 
elektroniska affärer men har svårt att applicera tekniken på deras verksamhet. Frågan är då 
om företagen har råd att vänta? Den nya tekniken hotar invanda mönster och rutiner och 
företagen kan vara rädda för att förstöra sin verksamhet och effektivitet genom att införa nya 
arbetsmetoder. Men samtidigt kan en verksamhet som inte utnyttjar den nya tekniken hotas 
eftersom de inte har samma konkurrensmöjligheter och som Karlöf och Marklund säger 
”fokuserar man för mycket på problemen försvinner kanske möjligheterna fortare än man 
anar!”116  
 
Det finns både hot och möjligheter i det nya informationssamhället. Handeln blir mer och 
mer elektronisk och global vilket innebär att ett nytt samhälle växer fram, det är inte längre 
bara en fråga om teknik.117 Det gäller att komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar 
med det mesta. Företaget får helt enkelt utvärdera vad som är bäst för deras företag och 
samtidigt väga nyttan av tekniken mot kostnaden för att avstå. 
    

                                                           
112 Lotsson, ”Computer Sweden”, nr 75:99, s 12 
113 Fredholm, 2000, s 217 
114 Kempe, ”Computer Sweden”, nr 15:01, s 20-21 
115 www.lindebergs.se/kontoretonline, 2001-04-02 
116 Karlöf, Marklund, Posten Logistik AB, 1999, s.66-67, 75 
117 Fredholm, 2000, s 130 
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3.9 Teorisammanfattning 
 
Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att 
effektivt överföra information. Det finns lite olika tekniska lösningar för detta och vi har 
behandlat EDI och webbtekniken. EDI innebär ett direkt elektroniskt utbyte av information 
mellan olika affärssystem utan någon manuell bearbetning men är kostsamt och kräver stora 
volymer för att företag ska erhålla fördelar. Ett alternativ till EDI är Internet och 
webbtekniken som är enkel och billig men som innebär en viss manuell bearbetning och kan 
uppfattas som osäker när det gäller överföring av känslig information. 
 
Det finns många olika affärsprocesser i ett företag och de påverkas alla av ett införande av 
elektronisk affärssamverkan. Vi har behandlat upphandling-, order-, leverans- och 
betalningsprocessen och de vinster som kan göras i respektive process. Minskad 
pappershantering, kortare ledtider och minskat manuellt arbete är exempel på vinster/fördelar 
som kan erhållas. De fördelar/vinster som kan erhållas sammanfattas i en modell under 
avsnittet 3.3.5. Företag kan även erhålla strategiska fördelar genom att använda elektronisk 
hantering av information t ex lojalitet och bättre planering och uppföljning. Men som med det 
mesta så finns det nackdelar som t ex att integration med det egna affärssystemet är kostsamt, 
teknik ställer högre krav på kunskap och vissa säkerhetskrav måste uppfyllas. 
 
När ett företag har bestämt sig för att införa elektronisk affärssamverkan kan de gå tillväga på 
flera olika sätt. Det gäller för företagen att utföra arbetet på ett smartare sätt. Företag kan 
välja att förändra alla processer samtidigt eller göra stegvisa förändringar. Det är viktigt för 
företag att veta vad syftet med att införa elektroniska affärer är, eftersom det styr hur 
implementeringen ska gå till och vilken teknisk lösning som slutligen väljs. 
 
Enligt teorin kommer elektronisk affärssamverkan att vara nödvändigt i framtiden för att 
företag ska kunna fortsätta sin verksamhet. Utvecklingen går mot mer webbaserade lösningar 
och företaget får helt enkelt utvärdera vad som är bäst för deras företag och samtidigt väga 
nyttan av tekniken mot kostnaden för att avstå. 
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