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Förord
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Hossein Pashang som har varit hjälpsam och bidragit
med idéer till vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till de båda företagen som har ställt
upp på intervjuer som har gjort att denna studie möjlig att genomföra.
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Abstract
Background: In the past decade it has become increasingly common to implement ERPsystems in organisations. It can currently be seen as a precondition for organizations to
succeed in their business. There are mainly two ways to implement an ERP-system. The first
way is that organizations obtain a standard system and then the organizations have to adapt to
the ERP-system. The other way is to implement a business adapted system and then the
system is adapted for the organization. Previous researchers have concluded that the effect
ERP-system has on management accounting is that many routine jobs disappears, the staff
becomes more knowledgeable and can make faster decisions and the information is updated
real-time which leads to better decision making.
Research question: In what way does the ERP-system impact management accounting? How
does the ERP-system simplify the work with management accounting?
Purpose: The purpose of this study is to understand how the work with ERP-systems impacts
management accounting in manufacturing enterprises.
Method: A qualitative case study at two manufacturing enterprises in the explosives industry,
Orica Sweden and Eurenco Bofors. We compare the theories of previous researchers and
books on the subject of ERP-systems and management accounting with the material collected
from empirical data to measure the expected effects with the practical effects.
Conclusion: The study shows that the ERP-systems has improved the efficiency of business
processes and made the process of financial control faster. The information in the ERP-system
is updated in real time and provides the basis for better decision making in the organizations
we studied. The study also concludes that an ERP-system is a precondition to be able to have
a functioning large organization.
The essay is written in Swedish.

Keywords: Financials, management accounting, ERP-system

III

Sammanfattning
Bakgrund: Under det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att implementera
affärssystem i organisationer. Det kan idag ses som en förutsättning för att organisationer ska
lyckas med sin verksamhet. Det finns i huvudsak två sätt att implementera ett affärssystem.
Det första är att en organisation skaffar ett standardsystem och då får verksamheten anpassa
sig efter affärssystemet. Det andra är att implementera ett verksamhetsanpassat system och då
anpassar man affärssystemet efter verksamheten. Tidigare forskar anser att den effekten
affärssystemet har på ekonomistyrningen är att många rutinjobb försvinner, personalen blir
mer kunnig och kan fatta snabbare beslut och informationen är realtiduppdaterad vilket leder
till att bättre beslutsfattande.
Forskningsfrågor: På vilket sätt påverkar affärssystemet ekonomistyrningen? Hur
underlättar affärssystemet arbetet med ekonomistyrningen?
Syfte: Att förstå hur arbetet med affärssystemet påverkan ekonomistyrningen i
tillverkningsföretag.
Metod: En kvalitativ fallstudie studie på två tillverkningsföretag inom
sprängmedelsbranschen, Orica Sweden och Eurenco Bofors. Vi jämför teorier från tidigare
forskare och böcker inom ämnet affärssystem och ekonomistyrningen med det insamlade
materialet från empirin för att mäta förväntade effekter med de praktiska effekterna.
Slutsatser: Studien visar att affärssystemet har effektiviserat affärsprocesserna och gjort
arbetet med ekonomistyrningen snabbare. Informationen i affärssystemet uppdateras i realtid
och ligger till grund för en bättre beslutsfattning i verksamheterna vi studerade. Studien har
också kommit fram till att ha ett affärssystem är en förutsättning för att kunna ha en
fungerande stor organisation.

Nyckelord: Ekonomistyrning, internredovisning, affärssystem
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1 Inledning
I det inledande kapitlet i vår studie beskriver vi affärssystemets påverkan på ekonomistyrning.
Vår studie inriktar sig främst på relationen mellan affärssystemet och internredovisningen i
tillverkningsföretag. Vi kommer att presentera bakgrunden om vad som redan är känt inom
detta område och redogöra vad tidigare forskare har fått för resultat i deras studier, för att
hitta motsättningar och obesvarade frågor. Vilket sedan kommer att leda fram till vår
problemdiskussion, frågeställning, syfte och avgränsning.

1.1 Bakgrund
I slutet av 1990-talet blev det allt vanligare att de stora företagen implementerade ett
affärssystem vilket ledde till att affärssystemsmarknaden ökade kraftigt (Poston & Grabski,
2001). Affärssystemet är en mjukvara som finns tillgänglig på marknaden av olika sorters
leverantörer. De största affärssystemsleverantörerna är SAP med 25 % av marknadsandelarna,
näst mest marknadsandelar har Oracle med 13 % (Forbes, 2014). SAP ökade sin omsättning
under 1990-talet från 500 miljoner dollar till 3.3 miljarder dollar, vilket gjorde dem till det
snabbast växande mjukvaruföretaget i hela världen(Davenport, 1998). De stora leverantörerna
är skickliga på att anpassa sina produkter efter olika företag och branscher(Forbes, 2014).
Användningen av affärssystem har vuxit enormt under det senaste decenniet och är idag en
självklarhet i många verksamheter(Kraemmerand, Möller & Boer, 2003).
Att införa ett affärssystem anses ofta som en radikal verksamhetsförändring med stora
möjligheter men också risker (Kraemmerand, Möller & Boer, 2003). Men det är inte alltid att
affärssystemen uppnår sina förväntningar. För historierna om misslyckande implementeringar
är många. Det kan bero på att affärssystemet inte går att applicera på företaget. Vissa väljer att
avbryta implementeringen och det blir i sin tur en stor kostnad för företaget(Davenport, 1998).
Spathis & Constantinides(2004) beskriver affärssystem som ett samlingsnamn för ett
verksamhetsövergripande integrerat datasystem som omfattar en uppsättning av
affärsprogram. Affärsprogram är moduler som används för att utföra vanliga affärsfunktioner
såsom redovisning och ekonomistyrning. Bingi, Sharma, och Godla(1999) skriver att
införandet av affärssystem gör att alla i företaget kommer att ha tillgång till samma
information nästan omedelbart genom ett enhetligt gränssnitt och en central databas. Detta
kan underlätta arbetet med ekonomin, att hela tiden få information i realtid.
Om man väljer att implementera ett standardiserat affärssystem måste företaget anpassa sig
till affärssystemet och inte tvärtom. (Davenport 1998). Det är också viktigt att notera när
affärssystemet är implementerat blir det väldigt svårt att gå tillbaks till hur det var innan på
grund av kostnaderna och komplexiteten det medför (Bingi, Sharma & Godla, 1999).
Användningen av affärssystem är ofta förknippat med ökad effektivitet. Ökad effektivitet
bildas när verksamhetens olika avdelningar och områden integreras med varandra och
möjliggör att integrera informationen från alla verksamhetens samtliga affärsprocesser och
informationskällor så att alla i verksamheten kan ta del av informationen(Poston & Grabski,
2001).
Det finns en del problem med affärssystem som används i globala företag. Exempelvis är det
svårt för företagen i olika länderna att följa en och samma standard som man har i
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affärssystemet. För transaktionerna registreras annorlunda i världens alla länder. Så ett
affärssystem kan vara svårt att applicera på ett globalt företag(Scapens & Jazayeri, 2003).
Poston och Grabski(2001) hävdar att en av anledningarna till att man implementerar ett
affärssystem är att man strävar efter att minska redundansen och inkonsekvensen i
informationen genom att upprätta en central databas med företagsinformation. Databasen
möjliggör datalagring och hämtning av data, som ger ekonomiavdelning analysfunktioner som
används vid ekonomistyrning och uppföljningen av finansiell data. Affärssystemen
underlättar också integrationen över olika moduler och stödjer också automatiska
uppdateringar utan behov av manuella ingrepp, vilket leder till att arbetskostnaderna minskar.
Man kan överväga att implementera ett affärssystem som resultat av påtryckningar från
handelspartners eller resterande del av distributionskedjan som redan har konverterat sina
system till ett affärssystem.
En tydlig effekt som affärssystemet har på ekonomin har Poston och Grabski (2001) kommit
fram till är att övervakningskostnaderna minskar genom de automatiserade processerna och
genom att man kan spåra personalens arbetsuppgifter. Det är viktigt att data och
informationen är korrekt, eftersom information är en central del i hela verksamheten. Det är
också viktigt att påpeka ifall felaktig information matas in i systemet så kommer det leda till
att hela verksamheten kommer att påverkas av den felaktiga informationen.
IT-stödet är idag ett av controllerns viktigaste verktyg vid styrning av en organisation. I
organisationen finns ett intresse av att övervaka och styra processer och flöden. Som stöd för
aktiviteterna och informationshanteringen behövs styrsystem av olika slag. IT har alltmer
kommit att bli en nödvändig bas för styrsystem, där IT stödjer de faktiska processerna och ger
ekonomisk data. Affärssystemet kommer in i ett samspel med sin logik och sitt språk för att
kunna underlätta för individen. Tekniken och människan påverkar varandra ömsesidigt i ett
ständigt pågående samspel. Ett affärssystem får stora organisatoriska konsekvenser ända ner
på individnivå(Nilsson & Olve, 2013).
Mer i detalj vad som påverkar ekonomistyrningens roll och funktion nämner Scapens och
Jazayeri(2003) är att många rutinjobb försvinner som istället blir automatiserade på grund av
datoriseringen. Det leder till att många revisorer kan ägna sig åt analysarbete och får en mer
bred roll i företaget. En annan sak är att personalen blir mer kunnig och kan fatta mer beslut
för att affärssystemet har en realtidsuppdatering av information som gör det lättåtkomligt för
hela organisationen. Detta leder till att företagen hela tiden kan stämma av hur de ligger till
med budgeten ifall de behöver göra några åtgärder. Den informationen som man får från
affärssystemet kan användas till uppföljning och prognostisering som i sin tur är underlag för
att förutspå framtiden(Granlund & Malmi, 2002).
Vakalfotis, Ballantine och Wall (2011) säger att några av de vanligaste
redovisningsprocesserna som är en del av affärssystemet inkluderar bokföring,
kundfordringar, leverantörsskulder, ekonomistyrning, lönsamhetsanalys, kostnadsredovisning
och analys av prestanda. Enligt Sutton (2006) bör ett affärssystem därmed påverka alla
områden som berör redovisning.
Vakalfotis, Ballantine och Wall (2011) skriver att affärssystem har en måttlig påverkan på
redovisningspraxis. Som till exempel budgetering, prognoser, och kostnadskalkylering. Man
märkte att budgeteringen blev mer automatiserad, mer detaljerad, mer exakt, lättare att
använda och gav en förbättrad översikt. Prognoserna kan numera vara på längre sikt, mer
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frekventa, kontinuerlig, mer exakt, mer integrerat och mer detaljerad. Kostnadskalkyleringen
påverkades att den blev mer detaljerad, mer fokuserad, mer exakt och flexiblare rapporter.
Vakalfotis, Ballantine och Wall (2011) har kommit fram till att affärssystemet kan göra
redovisningsinformationen mer heltäckande och tillförlitlig. De har också kommit fram till att
man förlorar viss kontroll över sina traditionella redovisningsaktiviteter eftersom
informationsinsamling kan utföras av affärssystemet.
Vi behöver också förstå den potentiella effekten av affärssystem såväl som den risken som
man utsätter företaget för vid en eventuell implementering. Men Davenport (1998) framhåller
att man först måste förstå de problemen som ett affärssystem löser.

1.2 Problemdiskussion
Vi behöver veta mer om affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen, eller mer preciserat,
hur affärssystemet påverkar redovisningen och kommunikation av väsentliga händelser till
intressenter. Det är anmärkningsvärt att tidigare studier visar att det råder delade meningar om
affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen. Granlund och Malmi(2002) hävdar att
implementeringen av ett affärssystem har en liten påverkan på ekonomistyrningen men
Malinic och Todorovic(2012) menar att när ett nytt affärssystem implementeras påverkas
arbetet med ekonomin betydligt mer och detta i sin tur har en påverkan på ekonomistyrningen.
Detta styrks av Rodríguez och Spraakman(2012) som också har kommit fram till att det har
större påverkan på själva arbetet med ekonomin och som sedan påverkar ekonomistyrningen.
Granlund och Malmi(2002) skriver att införandet av ett affärssystem inte har någon
märkvärdig påverkan på själva ekonomistyrningen i sig. Utan införandet av affärssystemet har
istället påverkan på arbetet med redovisningen där det underlättar och effektiviserar arbetet.
Orsaken enligt Scapens och Jazayeri(2003) är att det tar lång tid innan man ser effekterna
direkt efter implementeringen av affärssystemet. Komplexiteten av affärssystemet kan vara ett
hinder för utvecklingen av avancerad redovisning. Kraemmerand, Möller och Boer (2003)
hävdar istället att ekonomistyrningen påverkas markant vid införandet av affärssystem, då den
blir effektiviserad och mer greppbar.
Tidigare forskare har skrivit att det saknas bredare undersökningar inom detta specifika
område. Där bland annat Malinic och Todorovic(2012) skriver att det inte finns många seriösa
studier och analyser som berör affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen i
tillverkningsföretag. Spathis och Constantinides(2004) skriver att det saknas teorier kring hur
affärssystemet påverkar ekonomistyrningen och att det knappt finns några empiriska bevis.
Varje ny forskning inom området skulle tillföra mycket för framtida forskning. Vår studie
kommer att fokusera på tillverkningsföretag eftersom det finns ett glapp i forskningen om det.
Vi kommer att forma denna studie runt tre stycken begrepp. Motiv är ett av de strategiska
begreppen och det inriktar sig på de förväntade effekterna som ett affärssystem kommer bidra
med i det praktiska arbetet med ekonomistyrningen. Motivet till att införa ett affärssystem
beror på att företag vill uppfylla mål eller uppnå effekter efter implementationen. Det andra
begreppet är struktur som inriktar sig på den service ett affärssystem ger till användarna. För
att affärssystemet måste vara kapabelt att ge användarna väsentlig information och främja
interaktionen mellan användarna och affärssystemet. Strukturen måste uppfylla motivet och
de förväntade effekterna. Det tredje begreppet är resultat som kan tolkas som effekterna som
ett affärssystem har på ekonomistyrning. Resultatet fokuserar på de praktiska effekterna ett
affärssystem har på arbetet och hur det underlättar ekonomistyrning.
3

Studiens forskningsfrågor blir således:
•
•

På vilket sätt påverkar affärssystemet ekonomistyrningen?
Hur underlättar affärssystemet arbetet med ekonomistyrningen?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att förstå de praktiska effekterna hur arbetet med affärssystemet
påverkar ekonomistyrningen i tillverkningsföretag för att jämföra med de förväntade
teoretiska effekterna. Eftersom kopplingen mellan affärssystem och ekonomistyrningen inte
är så grundligt utforskad vill vi bidra med ytterligare studier inom detta område.

1.4 Avgränsning
I vår studie är intresset att se hur affärssystemet påverkar ekonomistyrningen. Mer specifikt
vad vi kommer att kolla på inom ekonomistyrningen är internredovisningen. Inom
internredovisningen kommer vi att fokusera på begreppen budgetering, kalkylering och
beslutsfattande. Vi vill se effekterna som ett affärssystem har på datainsamlingen,
dataframställningen och kommunikationen i det praktiska arbetssättet. Vi kommer att
fokusera på de väsentliga delarna som underlättar arbetet med ekonomistyrningen med hjälp
av affärssystemet. Med tanke på tidsbegränsningen kommer vi att utföra vår studie på
Eurenco Bofors och Orica Sweden som båda är verksamma inom sprängmedelbranschen.

4

2 Metod
I detta kapitel kommer vi att redogöra vårt metodval. Vi kommer att beskriva hur vi ska samla
in det empiriska materialet och sedan hur vi analyserar det. I slutet av kapitlet kommer vi att
ha en metodreflektion där vi beskriver hur vi ökar trovärdigheten i vår studie och
medvetenhet om risker i metodvalet.

2.1 Tillvägagångssätt för studien
Merriam (1988) anser att en forskare kan välja mellan flera grundläggande tillvägagångssätt
för att genomföra en studie som ska belysa det fenomen som ska studeras. Anledningen till
valet av en kvalitativ fallundersökning beror på vad forskaren är ute efter och hur
frågeställningen är definierad som avgör vilken metod som passar bäst. Valet av angreppssätt
bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och vilket slutresultat vi vill
ha.
I vår studie ansåg vi att det var lämpligast att använda oss utav intervjuer för att få mer
djupgående och relevant information från respondenterna som berörs mest av affärssystemet
och ekonomistyrningen. Intervjuer är den form av datainsamling vi kommer få fram den
informationen som krävs för att problemet ska bli belyst och hur vi ska samla in kvalitativ
information för att besvara vår frågeställning. En annan tanke bakom valet av designen är att
de olika respondenterna som vi intervjuade har olika syn på frågorna eftersom de har olika
roller och arbetsuppgifter med affärssystemet. Merriam (1988) menar att den vanligaste
formen av intervju är ett möte mellan personer, intervjuaren och respondenten, där
intervjuaren ska få respondenten att lämna ifrån sig information.
Vår empiriska studie har genomförts på två tillverkningsföretag som är verksamma inom
samma bransch. Vi har intervjuat dessa två företagen för att granska om affärssystemet
påverkar ekonomistyrningen i den utsträckning som företagen generellt tror och som det
framgår att det gör enligt teorin. Vi valde att utföra personliga intervjuer på båda företagen för
att kunna ha en mer öppen dialog med respondenterna som gav möjligheter till att ställa
följdfrågor som vi ansåg vad nödvändiga att ställa under intervjun. Svaren från intervjuerna
har bearbetats och analyserats för att kunna svara på frågeställningen i studien. Vi intervjuade
två respondenter på båda företagen. Respondenterna valdes ut på grund av att de har en stark
koppling till redovisning och ekonomistyrningen på ekonomiavdelningen och har en lång
erfarenhet inom området samt att de var med innan, under och efter implementeringen av
affärssystemet. Den information som vi har fokuserat främst på att samla in är hur
respondenterna arbetar i affärssystemet med ekonomin i företagen. Denna information kan ses
som beskrivningar av aktiviteter i företagen.
För att få ut mest av intervjuerna ansåg vi att det är viktigt att man har påläst och väl
medveten om de begrepp och teorier som är relevanta för forskningsområdet. Vi har samlat in
kunskap om relevanta begrepp och teorier inom affärssystem, ekonomistyrning,
internredovisning och redovisning för att utforma den teoretiska referensramen. Enligt
Bryman och Bell (2013) går det att tolka denna process som en deduktiv ansats. Vi kommer
alltså att använda oss av en deduktiv ansats i början av vår studie för att sedan övergå till en
induktiv ansats när vi analyserade empirin. Bryman och Bell (2013) definierar den induktiva
ansatsen som att man helt förhållningslöst genomför djupintervjuer eller intervjuer i
fokusgrupper och sedan växer en teori fram genom datainsamlingen. Vi har således använt
oss utav det induktiva synsättet med inslag av det deduktiva synsättet.
5

2.2 Design av studien
Vi har i denna studie använts oss utav en kvalitativ metod som enligt Bryman och Bell (2013)
definition är att den är mer inriktad på ord än på siffror och kvantifiering. I den kvalitativa
metoden läggs tyngden på att behandla teorier som uppkommer ur insamling och analys av
data. De huvudsakliga stegen i den kvalitativa metoden enligt Bryman och Bell (2013) är som
den som vi har utgått ifrån. Vi började med en generell frågeställning och sedan valde vi
relevanta företag och undersökningspersoner för studien. Efter det samlade vi in data och
tolkade den. Utifrån den insamlade empirin började vi med begreppsligt och teoretiskt arbete,
som sedan resulterade i resultat och slutsatser.
Definitionen av fallstudie förklarar Merriam (1988) att man kommer så nära ens
intresseområde som möjligt. Fallstudien är förankrad i verkliga situationer och resulterar i
innehållsrik och en helhetsbild av företeelsen. Fallstudier lämpar sig för praktiska problem,
frågor, situationer eller svårigheter som uppstår i vardagen. I vårt fall genomförde vi
intervjuer med samtliga respondenter i dess naturliga miljöer. Valet av fallstudie gjorde att vi
kom åt deras subjektiva faktorer, exempelvis tankar, åsikter och känslor. Kvalitativa
fallstudier berör praktiska problem från ett helhetsperspektiv. Vi väljer det för att skaffa oss
djupgående insikter om ett visst fall och hur respondenterna tolkar det. Vi har valt att använda
en fallstudie då vi tyckte att den lämpade vårt ändamål för den innehåller en detaljerad och
ingående studie av ett enda fall. Merriam (1988) hävdar att det är viktigt att fånga
intervjupersonernas åsikter och synsätt. Vi ansåg att eftersom vi gör en kvalitativ studie så
passade en fallstudie bra då vi fokuserade på informationen från djupintervjuerna och olika
typer av dokument.
Det vi har gjort är att vi analyserade hur varje respondent arbetade med ekonomin i
affärssystemet. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som Bryman och Bell (2013)
beskriver att man har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, men
respondenterna har stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. Detta passade oss bra då vi
använde oss av specifika teman inom ekonomistyrningen som berör affärssystemet.
Respondenterna hade stor frihet att svara och få fram sina åsikter på sitt egna sätt som dem
upplevde deras användning av affärssystemet. Ordningsföljden varierade något mellan
respondenterna vi intervjuade då vi upptäckte att vissa följdfrågor var tvungna att ställas. Vi
använde oss av en intervjumall som vi utgick ifrån (se bilaga intervjutillfälle 1). Efter vi hade
analyserade informationen från den första intervjun så upptäckte vi att vi behövde få svar på
ytterligare frågor och information för att känna empirisk mättnad. Svaren på frågorna från det
andra intervjutillfället samlade vi in via mailkontakt med respondenterna på båda företagen
(se bilaga intervjutillfälle 2).
Vi frågade varje respondent om de ville vara anonyma i vår studie men ingen valde att vara
det. Vi spelade in alla intervjuer för att kunna lyssna igenom i efterhand vilket underlättade
transkriberingen av intervjuerna. Merriam (1988) menar att använda sig av
ljudbandsinspelning är en vanlig metod att registrera intervjuinformationen för att vara säker
på att allt som har sagts finns tillgängligt för analys. Under intervjun var det en av författarna
som höll i intervjun och ställde frågorna medan den andra förde anteckningar under tiden som
intervjun pågick. Vi valde att göra så här för att kunna bibehålla en dialog mellan oss som
intervjuade och respondenten.

2.3 Metodologiskt perspektiv
Vi kommer att samla in information från fyra respondenter från två liknande företag för att
kunna upptäcka de praktiska effekterna som affärssystemet har på ekonomistyrningen. Sedan
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kommer vi att analysera den insamlade datan med en praktisk syn. Det innebär att vi lägger
mindre vikt på de förväntade effekterna efter teorin, för det är de praktiska effekterna i
affärssystemet som kommer stå i centrum i denna studie. Vi kommer att jämföra de insamlade
praktiska effekterna med de förväntade teoretiska effekterna. Vi har utvecklat två frågor som
vi har utgått ifrån och dessa är hur affärssystemet påverkar ekonomistyrningen och hur
affärssystemet underlättar arbetet med ekonomistyrning. Vår design kommer därför att se ut
på följande sätt för att se påverkan och effekterna som affärssystemet har på
ekonomistyrningen och arbetet med ekonomistyrningen.

Bild. Design av vår studie.

2.4 Metodreflektion
Valet av två företag gjordes för att få mer tillit och information till studien än om vi bara hade
haft ett företag. Skulle ett av företagen avbryta sitt samarbete med oss har vi fortfarande kvar
det andra. Bryman och Bell (2013) betonar betydelsen av att ha fler företag och det ökar
tilliten och informationen för studien. Med tanke på den begränsade tiden ansåg vi att tiden
inte fanns för att ha fler företag och fler respondenter.
Bryman och Bell (2013) beskriver den interna validiteten som att det ska finnas en god
överrensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas.
Merriam (1988) tillägger att den interna validiteten måste bedömas via tolkningar av
forskarens erfarenheter istället för i termer av verkligheten. För att försäkra oss om att det
fanns en god överrensstämmelse mellan resultatet och de uppfattningar som respondenterna vi
intervjuade hade så lämnade vi tillbaka materialet vi samlade in för att kontrollera att både vi
och respondenterna förstod varandra och menade samma sak. Detta kallas enligt Bryman och
Bell (2013) för respondentvalidering. Vi ansåg också att eftersom vi frågade respondenterna
ifall de ville vara anonyma i vår studie så skulle vi få ett mer öppnare och ärligare svar. Men
eftersom ingen ville vara anonym så tror vi inte att det kan ha någon större effekt på svaren
som vi fick under intervjuerna.
Merriam (1988) definierar den externa validiteten om huruvida resultatet från en viss
undersökning är tillämpningsbar även i andra situationer än de som undersöks. Vi väljer
fallstudiemetoden för att fokusera på ett visst fall och inte att ta reda på något som gäller
generellt för många eller andra undersökningsmetoder. Bryman och Bell (2013) uttrycker
också att det är svårt att säkerställa den externa validiteten för den utgör ett problem när man
använder sig av en fallstudie och ett begränsat urval. Men för att öka den externa validiteten
använder vi oss av i denna studie två företag. Vi ansåg att vi fick en mer användbar
information och fler personerna åsikter eftersom företagen såg olika ut i sina sätt att jobba
med affärssystemet. Vi behandlade de båda företagen som ett enda fall, men som två
informationskällor.
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Det fanns möjlighet att göra en kvantitativ metod men vi ansåg att en kvalitativ metod passade
bäst för fördelen med färre respondenter för att få mer ingående information och möjligheten
det gav att ställa följdfrågor och ha en dialog med varje respondent. En annan fördel vi såg
med valet av den kvalitativa metoden var att det gav oss möjlighet att anpassa frågorna till de
olika respondenterna eftersom alla hade olika roller och positioner i företagen. Bryman och
Bell (2013) hävdar att en nackdel med att använda kvalitativ metod är att den externa
reliabiliteten försvårar möjligheterna till att replikera studier eftersom det är omöjligt att
”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie. Det
kommer även bli svårt att upprätthålla en hög reliabilitet eftersom det är vi, författarna, som är
instrumentet i studien eftersom det inte går att förutsäga människans beteende. Som enligt
Merriam (1988) kan leda till överförenklingar eller överdrivna faktorer i en situation, vilket
kan leda till felaktiga slutsatser. Det gör den kvalitativa fallstudien begränsad av forskarens
integritet eftersom det är vi som samlar in och analyserar informationen. Det har författarna
haft i åtanke och försökt att inte överdriva eller förenkla slutsatser från det insamlade
materialet.
När vi skulle välja vilka företag som vi ville genomföra vår studie på tyckte vi det vore mest
intressant om företagen var någorlunda lika varandra, det gjorde att både företagen vi valde är
verksamma inom samma bransch. Vi kontaktade företagen via telefon och presenterade vår
studie och försäkrade oss om att de använde åtminstone ett affärssystem i sitt företag, sedan
frågade vi om de var intresserade att berätta om deras företag och svara på våra frågor vid
företagsbesöken. Eurenco Bofors ställde upp direkt utan att tveka men Orica Sweden var först
lite tveksamma eftersom det enligt dem var en ganska komplex organisation där dem hade en
strikt rapportering utomlands till sitt huvudkontor. Men när vi gick djupare in på vad de
behövde hjälpa till med och de förstod vad de behövde göra så ställde dem upp direkt. Vi var i
kontakt med en person på varje företag, vi bad sedan dem vi var i kontakt med att fråga
ytterligare en person vardera som vi kunde intervjua på företagen som hade en annan roll än
vad dem hade som vi var i kontakt med. Vi valde att enbart kolla på dotterbolagen för de båda
företagen som låg i Karlskoga och inte hela koncernerna.
Eftersom vi hade en begränsad tid på oss att göra studien fanns det inte tid att intervjua alla
som hade kopplingar mellan ekonomi och affärssystemet på de utvalda företagen. De var fem
stycken som arbetade med den interna redovisningen på Eurenco Bofors och det var fyra
stycken som arbetade med den interna redovisningen på Orica Sweden. Vi intervjuade två av
dessa på varje företag vilket kan ses som ett bra urval för att få ett representativt urval.
Intervjuns längd på Eurenco Bofors varade i drygt 80 minuter vilket kan ses som en ganska
lång tid utan paus men vi valde att köra i ett sträck eftersom vi ansåg att respondenterna
fortfarande var pigga och gav oss väldigt utförliga svar. Intervjun på Orica Sweden varade i
60 minuter och där valde vi också att intervjua dem i ett sträck utan paus eftersom de också
verkade pigga och gav oss utförliga svar på allt. Anledningen till att intervjun på Eurenco
Bofors varade längre var för att respondenterna där hade förberett en liten presentation av sitt
företag som de gick igenom med oss innan vi började med våra frågor.
Vi kom väl förberedda till intervjuerna där vi hade en intervjumall med semistrukturerade
frågor. Genom att ha en grundmall att utgå efter kunde vi hela tiden hålla frågorna till ämnet.
Men det gav även utrymma att ställa följdfrågor om de behövde förklara något lite extra. Vi
utformade även våra frågor så att de inte skulle vara ledande åt något håll så att
respondenterna skulle få tänka efter själva hur det egentligen var och inte bli påverkade av
frågorna som ställdes.
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Vi valde att påbörja vår inläsningsperiod väldigt tidigt för att få en bred uppfattning om vad
tidigare forskare hade kommit fram till inom detta ämne. Det gjorde att vi fick ett väldigt brett
perspektiv och fler källor att grunda vår studie på för att göra den mer representativ. Genom
att påbörja inläsningsperioden tidigt hjälpte det oss också att kunna avgränsa studien till exakt
det vi ville studera i detta fall.
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3 Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen kommer vi att definiera vad ett affärssystem är, vilken struktur,
motiv och syfte med att ha ett affärssystem. Det kommer vi framföra genom att presentera hur
affärssystemet är uppbyggt och vad det har för fördelar och nackdelar samt hur den påverkar
företag. Vi kommer sedan att definiera de begrepp som vi har valt att fokusera på inom
ekonomistyrningen. Efter vi har definierat båda områdena kommer vi beskriva vilka
förväntade effekter affärssystemet har på ekonomistyrningen.

3.1 Affärssystemets struktur
Det blir allt vanligare att organisationer, både stora och små, använder sig av IT i sin vardag.
Ett specifikt IT-stöd utgörs av affärssystem som fungerar verksamhetsövergripande. Det finns
inte någon enhetlig definition av vad ett affärssystem är (Nilsson & Olve, 2013). Teittinen,
Pellinen och Järvenpää (2013) skriver att folk brukar mena olika saker även att dem pratar om
samma affärssystem.
Poston och Grabski (2000) menar att ett affärssystem är en mjukvara som är strukturerad i
olika moduler. Typiska moduler inom ett affärssystem är redovisning, human resource,
tillverkning och logistik. Varje modul är affärsprocesspecificerad och har tillgång till en och
samma databas. Den viktigaste funktionen med affärssystemet är integreringen mellan
modulerna, datalagringen, hämtning av data samt förvaltning och analysfunktioner.
Davenport (1998) beskriver det som att man har en enda informationskälla som är en central
databas. Databasen samlar ihop data från olika avdelningar där modulerna finns och som
ingår i affärssystemet. Dechow och Mouritsen (2005) hävdar att om ett företag är
internationellt finns samma information tillgänglig i både moder- och dotterbolaget även om
dessa finns i olika länder. Informationen blir tillgänglig och kan läsas av personer med olika
positioner i företaget tack vare att all information samlas i den centrala databasen. Spathis och
Constantinides (2004) skriver att affärssystemet är detsamma som ett integrerat globalt
datorsystem. Det innehåller ett antal moduler som används för vanliga företagsfunktioner som
till exempel redovisning. Kärnan i ett komplett affärssystem är att automatisera processer,
dela data genom hela organisationen och att kunna ge data i realtid. Affärssystemet integrerar
både finansiell och icke-finansiell data för att kunna förbättra affärsprocesserna.
Kraemmerand, Möller och Boer (2003) definierar ett standardsystem som att affärssystemet är
utvecklat i förväg av en systemleverantör. Under implementeringen av affärssystemet
anpassas det sedan till de särskilda kraven hos den enskilda organisationen. Andersen (1994)
definierar ett standardsystem som att det är en eller flera moduler som hänger ihop som har
utvecklats för att användas i många verksamheter. Det är ofta brett för att kunna passa många
verksamheter. När utveckling av standardsystem sker tar utvecklarna hänsyn till hur systemet
ska användas. Det finns två sätt, antingen att systemet ska användas utan förändringar eller att
organisationen ska sätta sin egen prägel på systemet. Davenport (1998) hävdar att om
affärssystemet är standardiserat måste företaget anpassa sig till affärssystemet. Ett
standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som kan installeras direkt in i en
organisation. Till skillnad från egenutvecklade system som måste byggas upp från grunden
(Nilsson & Pettersson, 2000). Hedman, Nilsson och Westelius (2009) skriver att en trend
uppstod under mitten av 1990-talet där standardsystem började rubriceras som affärssystem
vilket gör att definitionen kan missförstås genom att det kopplas ihop med begreppet
affärssystem.
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3.2 Affärssystemets syfte
Hyvönen (2003) skriver att datorer började integreras i företag i början av 1960-talet och
användes främst för att automatisera väldigt enkla rutinuppgifter. På 1970-talet började vissa
organisationer göra egna mjukvarulösningar och implementera dem i sin organisation. På sent
1980-tal började olika försäljare att sälja hela affärssystem som behandlade de flesta
företagsfunktioner. Under 1990-talet blev efterfrågan av affärssystem större och allt fler ville
ersätta sina egenutvecklade system med ett affärssystemspaket som skulle lösa
integrationsproblemen mellan de olika systemen som fanns i organisationen. Eftersom det
kostade för mycket att underhålla de gamla systemen och många företag blev globala och
behövde en bättre integration i sin organisation. Efterfrågan ökade kraftigt eftersom kunderna
krävde allt billigare och mer skräddasydda produkter som skulle levereras på en kortare tid.
Affärssystemet ger möjlighet till att integrera informationen från alla verksamhetens
affärsprocesser in i ett system (Kraemmerand, Möller & Boer, 2003). Hyvönen (2003) hävdar
att anledningen till att man övergår till ett affärssystem är på grund av Y2K-promblemet.
Många företag i slutet av 1990-talet upptäckte att de hade brister i sina system, att de inte var
bygga för att klara övergången till 2000-talet. Men affärssystem var redo för övergången till
2000-talet, vilket gjorde att marknaden för affärssystem ökade kraftigt för många hade system
som inte skulle klara av övergången till 2000-talet och investerade i ett affärssystem för att
inte riskera något.
Affärssystemet har stor betydelse för hur man ska leda verksamheter och hur den ska
organiseras. Affärssystemet kan ses som ryggraden i organisationers informationsbehandling
och styrning. Den centrala gemensamma databasen lagrar affärssystemets alla transaktioner
som bedöms ha en strategisk, taktisk och operativ betydelse. Det är också viktigt att påpeka
att affärssystem inte enbart har hand om redovisningstransaktioner utan det kan också vara ett
stöd för produktionsplanering, ordermottagning, personaladministration och vid strategiska
analyser av både kunder och den egna organisationen. Med andra ord kan affärssystem
definieras som standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd inom organisationer
(Hedman, Nilsson & Westelius, 2009).
3.2.1 Fördelar med affärssystem
För att inse fördelarna med ett affärssystem menar Kraemmerand, Möller och Boer (2003) att
det krävs utbildning i det nya systemet i hur det ska användas och hur det kommer att förändra
det nuvarande sättet att arbeta. Davenport (1998) skriver att tack vara det finns en central
databas med all information så ökar produktiviteten och farten på arbetsuppgifterna. Det
snabbar även upp processerna i hela ledet från order till utleverans och betalning. Sutton
(2000) skriver att det ökar även kvalitén på informationen eftersom den blir mer detaljerad
och aktuell vilket leder till att det går att grunda sina beslut i realtid. Detta styrks också av
Rodriguez och Spraakman (2012) som menar att eftersom analyser görs inom en organisation
hela tiden så använder man sig av den senaste informationen och på så vis blir beslutsfattandet
bättre i en organisation med ett affärssystem.
Vakalfotis, Ballantine och Wall (2011) menar att de största fördelarna med att implementera
affärssystem är att budgeteringen blir mer automatiserad och mer detaljerad. Det går att göra
prognoser över en längre tid. Det blir även flexiblare rapporter och kostnadsrapporteringen
blir också mer detaljerad och mer exakt.
Mahony (2008) har hittat många fördelar som affärssystemet ger en organisation. De mest
väsentliga som upptäcktes var att det blir mer effektivt i form av att kommunikationen har
minskat mellan samarbetspartners och ekonomipersonalen vilket leder till att personalen kan
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arbete med mer fördelaktiga arbetsuppgifter för företaget. Med den gemensamma databasen
så sparas det också väldigt mycket tid i många arbetsuppgifter.
3.2.2 Nackdelar med affärssystem
När väl ett affärssystem är implementerat är det väldigt svårt att gå tillbaks till hur det var
innan eftersom det är för dyrt för organisationen att ångra de förändringar som ett
affärssystem gör. Affärssystemspaket är oftast väldigt generella och måste anpassas i någon
form för den specifika verksamheten (Bingi, Sharma & Godla, 1999). När det kommer till
implementationen av ett affärssystem påstår Scapens och Jazayeri (2003) att det finns ett antal
problem som kan uppstå. Det kan vara svårt i globala företag som är utspridda i flera länder
att följa samma standard eftersom affärer görs annorlunda i olika länder. Det kan även vara
svårt att överföra informationen som finns i det gamla skräddasydda systemet till det nya
affärssystemet eftersom vissa uppgifter kan vara korrupta eller inte kompatibla med det nya
affärssystemet. Hedman, Nilsson och Westelius (2009) menar att det bli en
produktivitetsförsämring strax efter en implementation som kan bero på den stora förändring
som ett införande av affärssystem innebär. Det är också viktigt att notera att även om det är
bra att ha en central databas med all information i så är det också en stor risk. Eftersom ifall
fel information skulle matas in i databasen så kommer hela organisationen åt den felaktiga
informationen(Granlund & Malmi, 2002).
3.2.3 Strukturell- och beteenderelaterad påverkan på organisationen
Scapens och Jazayeri (2003) menar att implementeringen av ett affärssystem inte enbart
påverkar IT utan den påverkar företaget och hela organisationen. Den har även en påverkan på
människorna som arbetar i affärssystemet. Det kan bli en plattare organisationsstruktur med
färre mellanchefer eftersom den högsta ledningen kan behålla kontrollen via det integrerade
affärssystemet (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). I och med att flera rutinarbetsuppgifter
blir automatiserade kan det bli ett överflöd av ekonomipersonal där vissa får arbeta med
djupare analysarbete och vissa kanske måste sägas upp från företaget. De som ska arbeta med
analysarbete behöver oftast gå en utbildning(Granlund & Malmi, 2002).
Scapens och Jazayeri (2003) upptäckte att det kan finnas motstånd mot förändring hos
personalen på företagen. De kan känna en oro att deras tjänster inte behövs längre utan istället
ersättas av affärssystemet. Personalen kan också känna att det nya affärssystemet är för
komplicerat så att de försöker gå tillbaka till hur det var innan för då var de bekväma med sina
arbetsuppgifter och visste exakt hur de skulle genomföras. Människorna som oftast gör
motstånd är i allmänhet personal som är nervösa över deras position och jobb är hotade. De är
i allmänhet människor som har god kunskap om hur företaget fungerar och med nya inslag
som exempelvis ett affärssystem är precis som att ta personalen tillbaka till ruta ett.
Ytterligare ett problem som kan drabba ett företag är komplexiteten i den tekniska,
kommersiella och beteendemässiga sortens problem som är kopplade till affärssystemet.
Eftersom affärssystem är ett ganska stelt system som är organiserat kring affärsprocesser och
inte efter enskilda funktioner så kan de kräva att man i företaget är tvungen att omorganisera
sin verksamhet.

3.3 Ekonomistyrning
Begreppet ekonomistyrning kan definieras på många sätt, så vi måste veta vad
ekonomistyrning är för att kunna diskutera effekten ett affärssystem har på ekonomistyrning.
Ett sätt som det definieras på enligt nationalencyklopedin är att "Ekonomistyrning avser
avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål."
(Nationalencyklopedin, 2014-04-10).
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Det var först på 1970-talet som ordet ekonomistyrning började förekomma mer allmänt.
Tidigare hade ekonomistyrningsfunktionen betraktas som ett antal mer eller mindre separata
ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kan vara produktkalkyler för att
beräkna kostnaderna för de varorna och tjänsterna som företaget säljer. Det kan också vara att
företag upprättade ekonomiska planer för kommande tid, med andra ord kallas det för budget.
En tredje uppgift bestod i att leverera ekonomiska rapporter för interna behov (Greve, 2009).
Företag arbetar i sina verksamheter för att uppnå sina mål. Målen kan vara finansiella eller
icke-finansiella. De finansiella målen kan vara att man ska uppnå ett visst resultat. De ickefinansiella målen kan istället vara att man vill uppnå en ökad kundnöjdhet eller förbättrad
kvalitet på produkten eller tjänsten. Ekonomistyrningen fokuserar mest på ekonomiska mål av
finansiell karaktär. De finansiella målen anses oftast som de viktigaste målen och de målen
som företag oftast fokuserar mest på, även om det blivit mer vanligt att man har större vetskap
och mer och mer börjat förstå betydelsen med de icke-finansiella målen(Ax, Kullvén &
Johansson, 2010).
Ax, Kullvén och Johansson (2010) framhåller att ekonomistyrningens uppgift är att:
• Planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten så att de är i linje med målen.
• Förse beslutsfattare med underlag samt att följa upp de fattade besluten.
• Samla in, tolka, sammanställa, rapportera och kommunicera ekonomisk information.
• Analysera orsaker till avvikelser från planer och föreslå åtgärder.
• Analysera hur verksamhetens processer och aktiviteter kan förbättras.
• Verka som rådgivare i företaget i ekonomiska frågor.
• Utveckla och uppdatera styr- och ekonomisystem.
• Utbilda medarbetarna i ekonomiska frågor.
• Bidra till förutsättningar för en lärande organisationer.
• Bidra till en positiv företagskultur.
Ax, Johansson och Kullven(2010) skriver för att utföra dessa uppgifter behövs det något som
kallas styrmedel. De fortsätter med att beskriva att det finns tre stycken styrmedel. Det första
styrmedlet kallas det formella styrmedlet som exempelvis innefattar produktkalkylering,
budgetering och internredovisning. Det andra styrmedlet kallas för organisationsstruktur och
det innefattar ansvarsfördelning, belöningssystem och organisationsform. Det tredje och sista
styrmedlet kallas för mindre formaliserade styrmedel och det innefattar företagskultur, lärande
och bemyndigade. Ax, Kullven och Johansson (2010) hävdar att det styrmedlet som påverkar
affärssystemets relation med ekonomistyrningen mest är det formella styrmedlet vilket är det
författarna kommer att rikta in sig på i studien. Författarna kommer att välja ut några av de
mest centrala begreppen ur det formella styrmedlet och således de mest centrala begreppen
inom ekonomistyrning: produktkalkylering, budgetering och internredovisning.
3.3.1 Budgetering
Det varierar mycket från hur företagen använder sig av budgetering men det är en viktig del i
den ekonomiska styrningen i de flesta företag. Alla företag är i behov att planera sin
verksamhet för att kunna förutspå framtiden och försöka påverka och kontrollera framtida
händelser. Det viktiga med att ha en plan är att veta hur mycket resurser man behöver ha
tillgång till. Exempelvis hur mycket personal man behöver för att få verksamheten att gå runt.
Det kan också vara att man köper in tillräckligt mycket material och investera i lämpliga
maskiner och övriga resurser. Budget kan man beskriva som en planering som fokuserar på
den närmsta tiden. Det brukar vanligtvis vara ett år i taget, men det finns långsiktig planering
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som rör sig över en längre period som kan vara upp emot 5-10år(Ax, Kullvén, Johansson &
2010).
Man kan definiera begreppet budget och budgetering enligt fyra stycken led av definitioner.
Den första delen av definitionen av budget handlar om förväntningar. Med budget kan man
förutse vad som kommer hända i framtiden. Man kan inte styra framtiden med budget utan
förväntningarna är mer eller mindre kvalificerade gissningar om hur framtiden kommer
speglas. Förväntningarna härstammar från tidigare händelser eller kan de formuleras utifrån
omvärldens studier. Det andra ledet om hur man definierar budget handlar om åtaganden. Det
handlar om att anställda och avdelningar åtar sig ansvaret att utföra sina arbetsuppgifter och
aktiviteter med strävan att uppnå budgeterade värden. Det tredje ledet i definitionen handlar
om ekonomiska konsekvenser. En budget ska uttrycka ett företags finansiella eller ickefinansiella aspekter. Det behöver inte vara uttryck i kronor men det är vanligaste ekonomiska
måttet att använda. Det fjärde och sista ledet i definitionen handlar om hur budgeten ger sig i
uttryck inför nästkommande period (Ax, Kullvén & Johansson, 2010).
Budget är en process som består av en kedja av aktiviteter med ett bestämt mål att ställa
samman och använda ett antal budgetar. Budgeten kan användas för att styra företaget mot
målen. Syftet med budgetering kan variera mellan olika företag men i grund och botten är
syftet att man ska planera företaget för kommande perioder och framtiden. Exempelvis inköp,
försäljning, investeringar, personal och planera resurserna. Ett annat viktigt syfte med budget
är att den samordnar verksamheten. Det vill säga att de olika enheterna och avdelningar är
medvetna om företagets gemensamma mål vilket innebär att exempelvis om
försäljningsavdelningen upprättar en budget över hur mycket som de förväntas sälja så vet
produktionsavdelningen hur mycket de bör tillverka(Ax, Kullvén & Johansson, 2010).
3.3.2 Internredovisning
Företag är oftast i behov av information för att kunna kalkylera och budgetera.
Internredovisningen kan vara en sådan datakälla för att ta fram den rätta informationen.
Internredovisningen vänder sig till intressenterna i företaget och delarna av företaget.
Internredovisningen är inte utformad efter någon lagstiftning utan frivillig och består av
transaktioner inne i företaget. Syftet med internredovisningen är att ge underlag till
beslutsfattande, uppföljning och planering av verksamheten. Omfattningen av
internredovisning beror på hur stort informationsbehov företaget har(Ax, Kullvén &
Johansson, 2010).
Internredovisningen är en systematiserad process som består av i regel fyra steg, som är
datainsamling, registrering, bearbetning och rapportering. Processen börjar med att man
samlar in data och mycket av datan kommer från externredovisningen. Fast datan som
används i internredovisningen måste bearbetas för att kunna användas. Med registrering
innebär det att man för in datan i någon typ av system som man har på företaget. För att i
framtiden kunna plocka fram den datan som man fört in tidigare för att kunna redovisa.
När datan är registrerad i exempelvis ett affärssystem är den redo att användas och bearbeta
den datan som rapporteras in. Rapportering är det sista steget i internredovisningsprocessen
och utgör huvudsyftet med den interna redovisningen. Hur rapporteringen kommer se ut och
vilka rapporter som är möjlig att ta fram beror mycket på de tidigare stegen i datainsamlingen
och registreringen av datan gått till samt vilken sorts data som finns i systemet(Ax, Kullvén &
Johansson, 2010).
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Huvudsyftet med internredovisningen är att ge besked om utfallet av företaget under en viss
tidsperiod. Internredovisningen kan utifrån historisk information kunna ha en mer
framåtblickad syn(Ax, Kullvén & Johansson, 2010).
3.3.3 Produktkalkylering
En produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och kostnader på ett visst kalkylobjekt.
Kalkylobjektet kan exempelvis vara produkt, order, kund, aktivitet eller avdelning. Syftet med
produktkalkylering är att ha en mer noggrann prissättning, lönsamhetsberäkning,
kostnadskontroll, produktval och val om tillverkningssätt. Det finns flera motiv till varför man
gör en produktkalkyl. Man gör det för att ta reda på vad man ska ta för pris på en produkt eller
ta reda på vilka produkter som är lönsamma för företaget respektive olönsamma, vilket
tillverkningssätt som är mest fördelaktigt och om komponenter ska köpas in eller tillverkas i
företaget. Många av de frågor man ställer sig i en kalkylering är mycket om de är lönsamt
eller olönsamt. Om man finner det olönsamt så vet man att det är något fel som bör
åtgärdas(Ax, Kullvén & Johansson, 2010).
3.3.4 Internredovisning i tillverkningsföretag
Man kan dela in tillverkningsföretag i masstillverkningsföretag, ordertillverkningsföretag och
lagertillverkningsföretag. I masstillverkningsföretag är det viktigast med själva processen att
följa i den interna redovisningen. Eftersom man masstillverkar något ser
tillverkningsprocessen oftast likadan ut så är det viktigt att man kan bestämma kostnaderna
för de olika delarna i processen. I ordertillverkande företag är det kundens beställningar och
kunders order som är i fokus och det är ordern som är det väsentliga i den interna
redovisningen. I lagertillverkande företag tillverkar man varorna innan man säljer dem. Det
vill säga att man förvarar varorna på ett lager. Man vet inte vad man kommer sälja varorna för
eller om den ens kommer att säljas, för när den tillverkas har den inga direkta köpare. Det
handlar då om att kostnader ska enligt matchningsprincip matchas med de förväntade
intäkterna. I tillverkande företag förädlas råvaror och material genom att dessa bearbetas
genom att de går igenom olika steg i produktionsprocessen(Ax, Kullvén & Johansson, 2010).
3.3.5 Affärssystemets roll och styrning med affärssystem
I arbetet med att controllern ska skapa en strategisk ekonomistyrning, kan man ta hjälp av
affärssystemet. Det som menas med att skapa en strategisk ekonomistyrning är att man skapar
en ekonomistyrning som medvetet utformas och används för att skapa en stark
konkurrenskraft och den kräver ett målmedvetet arbete under en längre tid för att lyckas fullt
ut med. De affärssystemen som är verksamhetsövergripande bidrar till att flera arbetsuppgifter
blir automatiserade. Exempelvis är transaktionshanteringen som blir automatiserad. I och med
att arbetsuppgifter blir automatiserade skapar det större utrymmet för controllern och
medarbetarna att arbeta mer med ekonomisk analys. Ytterligare fördelar som affärssystemet
medför är att transparensen ökar och gör uppföljningen och prognostisering enklare. Men
viktigast är att samordning och koordinering av komplexa organisationers olika verksamheter
underlättas. Men trots att man har kunnat nämna dessa fördelar med affärssystemet, är det få
som har lyckats se att det har fått några finansiella eller icke-finansiella effekter på
företaget(Nilsson, Olve & Parment, 2010). Exempelvis beskriver Chapmans och Kihns (2009)
att man i företag betraktar man implementeringen och användningen av ett affärssystem som
en framgång trots att det inte fanns en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet.

3.4 Affärssystemets förväntade effekter på ekonomistyrningen
Sutton(2000) betonar att eftersom informationen blir lättillgänglig genom den centrala
databasen så blir beslutsfattarna mer vana vid att ha ett brett utbud av aktuell information som
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grund till beslutsfattandet om eventuella förändringar eller styrning som behöver göras. Detta
har fått den interna kontrollen att öka för att kunna garantera att informationen som finns är
tillförlitlig.
Scapens och Jazayeri (2003) har kommit fram till att med realtidsinformationen som den
centrala databasen ger, blir det bättre prognoser och uppföljning i företagen. Eftersom det går
att komma åt informationen genom hela verksamheten vilket gör att alla kan veta hur de
ligger till med budgeten och ha möjligheten att jämföra den med tidigare månader.
Affärssystemet ger alltså en bättre framåtblick och kan hjälpa till att styra verksamheten i rätt
riktning för att nå sina mål. Kraemmerand, Möller och Boer (2003) tillägger även att
affärssystemet ger möjlighet till att ompröva sin tillverkningsstrategi för att säkerställa
överrensstämmelsen mellan olika funktioner såsom produktutveckling, produktionsplanering,
produktion, försäljning och distribution. För att ta reda på hur man ska rikta sin tillverkning
gentemot kunden.
Men Granlund och Malmi (2002) påstår att affärssystemet bara hade måttlig påverkan på
ekonomistyrningen och anledningen till att de beskrev det så var på grund av tre stycken
anledningar. Första och främsta anledningen var att det tar oftast lång tid efter införandet av
ett affärssystem att märka effekterna på ekonomistyrningen och effekterna kan vara
långsamma att växa fram. Den andra anledningen är att komplexiteten med affärssystemet kan
hindra utveckling på redovisningsområdet. Den tredje och sista anledningen till de måttliga
effekterna är att affärssystem kan spela en stabiliserad roll, det vill säga att förstärka den
befintliga ledningens redovisningsrutiner. Granlund och Malmi (2002) har konstaterat att
arbetssättet med kostnadsredovisning inte förändrades efter en implementation av
affärssystem. Men affärssystemet hade en liten påverkan i form av att arbetet gick snabbare
att utföra än innan. De skriver även att det enbart inte kan hänvisas till själva affärssystemet
utan det har mycket att göra vem som använder systemet. Det nya affärssystemet tillåter även
mer djupgående analyser än tidigare.
Granlund och Malmi (2002) menar att om man har liknande affärssystem genom hela
värdekedjan kan det bidra till att påskynda informationsflödet genom hela organisationen.
Men det går inte att säga att affärssystemet förstärker den strategiska ekonomistyrningen.
Analyser kan likna vissa delar i den strategiska ekonomistyrningen och kan motivera till att
investera i ett affärssystem. Affärssystemet möjliggör snabbare informationsflöden och kan
därmed möjliggöra en snabbare redovisning än om det inte finns ett affärssystem. Granlund
och Malmi (2002) har också kommit fram till att prognoserna blir mer exakta efter att ha
implementerat affärssystem i en organisation. Det kan även möjliggöra för en organisation att
göra löpande prognoser globalt.
Granlund och Malmi (2002) hävdar att den största påverkan ett affärssystem har på
ekonomistyrningen är att företag kan efter en implementation massproducera dokument och
göra redovisningen snabbare än tidigare. Affärssystemet har även riktat mer fokus på
processerna av ekonomistyrning. I de flesta fall har affärssystemet gett controllers mer tid att
ägna åt affärsstöd som exempelvis mer avancerade analyser. En annan sak som Granlund och
Malmi (2002) upptäckte i sin undersökning var att affärssystemet kan ha en stabiliserande
effekt på redovisningspraxisen och dess utveckling. Istället för att analysera effekter i bara
termer av förändring så identifierades effekter i termer av huruvida den nya tekniken
bibehåller rådande praxis. Granlund och Malmi (2002) menar också att de ekonomiska termer
har affärssystemet minskat, eller kommer att minska, mängden av rutinarbete som är relaterat
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till transaktionshantering. Affärssystemet tillför varken en ny redovisningsteknik eller en ny
kontrollteknik.
Scapens och Jazayeri(2003) framhåller att det inte fanns några grundläggande förändringar i
själva naturen av redovisningsinformationen som används efter införandet av affärssystemet.
Men man kunde se förändringar hos personalen i ekonomifunktionen i företagen.
Scapens och Jazayeri(2003) framhåller fyra förändringar på ekonomistyrningen:
1. Man kunde avskaffa några av rutinjobben. Mer specifikt upptäckte man att det gick att
eliminera några av de rutinjobb som man på ekonomiavdelningen vanligtvis jobbade med när
man inte hade något affärssystem. Jobb som tidigare hade varit tvungna att göra när man inte
hade affärssystem kan numera datoriseras just på grund av affärssystemen. Som driftpersonal
kan man mata in data i affärssystemet och lämpliga bokföringsposter genereras automatiskt.
Detta är en egenskap hos affärssystemet som syftar till att integrera de olika delarna av
verksamheten och kunna använda systemet som ett enda informationssystem. Således är det
många rutinredovisningsuppgifter som inte längre utförs av personal inom
ekonomifunktionen. Till följd av att mindre rutinredovisningsuppgifter har minskat har även
storleken på ekonomifunktionen har minskat (Scapens och Jazayeri, 2003).
2. Linjecheferna har mer redovisningskunskap. Med hjälp av att linjecheferna har mer
kunskap och vetskap om redovisningen och informationen om redovisningen så kan
linjecheferna ta ett större ansvar för de finansiella aspekterna av sin egen avdelning samt ha
en bättre överblick över organisationen i helhet. Detta uttalande kan tyckas stå i konflikt med
Granlund och Malmi (2002) skrev att redovisningsinformationen inte delegeras ut i den
utsträckningen som Scapens och Jazeryeri(2003) hävdar. Det beror på om de personer som
inte ingår i ekonomifunktionen på företaget känner att det är deras ansvar och
arbetsuppgift(Scapens & Jazayeri, 2003).
3. Mer framtidsinriktad information. Man märkte en ökad tillgänglighet av mer
framtidsinriktad information och prognoser över hur framtiden kommer se ut. Den
framtidsinriktade informationen grundar sig på historisk information som har lagras i
affärssystemet. Men det är inte den historiska informationen som står i centrum i
affärssystemet, utan det är realtidsinformationen, det vill säga att informationen är aktuell och
uppdaterad till den senaste versionen. Budgetprocessen blir numera mer framtidsinriktad
snarare än att vara en statiskt eller en fast plan för hela det kommande året, kan budgeten
användas på ett mer dynamiskt och flexibelt sätt. Det är vanligt med affärssystem att man
använder sig av någon slags prognoser för att ge en mer framtidsinriktad medvetenhet i
företaget. Även om man fortfarande gör budget som vanligt, över ett kommande år, men med
prognoser kan man löpande göra avstämningar om hur man ligger till i nutid och vilken
riktning budgeten kommer ta i framtiden. Men även om affärssystem underlättar
användningen av prognoser är det inte nödvändigtvis affärssystemet som var det som var
källan till förändringen och ökade användningen. Själva prognosprocessen är förmodligen en
av de viktigaste ekonomiska processerna som man har i en verksamhet, eftersom företag vill
vara mer framåtblickande hela tiden. Eftersom prognoser tas fram under året går det att göra
jämförelser med utfallet och den senaste prognosen. På detta sätt kan man göra revideringar
av budgeten kontinuerligt under året (Scapens & Jazayeri, 2003).
4. En bredare roll för ekonomerna och revisorerna. Affärssystem kommer att stärka rollen för
ekonomerna och att de kan bli rådgivare åt andra chefer på företaget på grund av färre
rutinjobb och ökad datorisering. Linjecheferna har mer kunskap och vetskap om de finansiella
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aspekterna i företaget, med det i åtanke så är det rimligt att dessa linjechefer behöver stöd av
de som arbetar på ekonomiavdelningen. Men för att kunna hjälpa linjecheferna och tolka
finansiella och icke-finansiella information som de ställs inför så måste ekonomerna bedöma
både de operativa och strategiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ samt att man
behöver en bred kunskap om verksamheten, snarare än en teknisk förståelse för redovisning.
Det hela gör att ekonomifunktionen får en större roll i företaget och blir mer engagerade i
ledningsgruppen på grund av affärssystemet(Scapens & Jazayeri, 2003).
Utöver dessa fyra punkter som Scapens och Jazayeri (2003) nämnder så finns det ytterligare
effekter och fördelar som Nilsson, Olve och Parment (2010) lyfter fram och det är att fördelar
med ett affärssystem är att det bygger på enhetliga processer. Det ökar automatiseringen
vilken Scapens & Jazayeri (2003) var inne på att mer saker automatiseras och således
försvinner en del utav rutinjobben eftersom de jobben automatiseras och datoriseras och sköts
av affärssystemet istället. Affärssystem ska säkerställa att processer och transaktioner hanteras
på samma sätt. De ska också kunna främja effektivisering av en verksamhet eller i alla fall ha
potential till effektivisering. Det kan exempelvis vara som vi var inne på tidigare att man kan
minska antalet administrativa anställda för man anser att mer saker automatiseras och många
av de tidigare arbetsuppgifterna försvinner eller behöver helt enkelt inte utföras av någon
anställd för att de numera är automatiserade och datoriserade. Affärssystemets fördelar är
också att man har en snabbare och mer tillförlitlig beslutsstöd.

3.5 Sammanfattning
3.5.1 Vad är affärssystemet
Affärssystem är en mjukvara som är strukturerad i olika moduler. Varje modul inom
affärssystemet är affärsprocesspecificerad och har tillgång till en och samma databas. Man
kan beskriva affärssystemet som att ha en enda informationskälla som är en central databas
där informationen samlas. Fördelarna med att ha allt på ett och samma ställe i en central
databas är att de anställda med rätt sorts behörighet kan komma åt informationen. Ytterligare
fördelar med att ha allt i en central databas är att informationen som lagras kan vara den
senaste versionens information, det vill säga att den är aktuell och uppdaterad i realtid.
Syftet med att införa ett affärssystem tog egentligen fart under 1990-talet då det blev vanligt
att implementera affärssystem. Anledningarna till att man övergick från egenutvecklade
system kan vara många, men många hade tankar om att ett affärssystem skulle förbättra
integrationen i organisationerna.
Motiven med att införa ett affärssystem har sina fördelar. Tack vare att det finns en central
databas med all information ökar produktiviteten och farten på arbetsuppgifterna. Det
snabbare också upp processerna i hela ledet från order till utleverans och betalning.
Ytterligare fördelar med affärssystem är att kvaliteten på informationen ökar eftersom den blir
mer detaljerad och aktuell vilket leder till att man har bättre beslutsunderlag för att fatta beslut
på. Men för att få ut det mesta av affärssystemet krävs utbildning för att behärska och dra
nytta av de fördelarna som affärssystemet medför.
3.5.2 Vad är ekonomistyrning
Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot
vissa mål och det är de finansiella målen som står i centrum. Några av ekonomistyrningens
uppgifter är att planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten så att de är i linje
med målen. Även med att förse beslutsfattare med underlag samt att följa upp de fattade
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besluten. Ytterligare uppgifter handlar mycket om analysera orsaker till avvikelser från planer
och föreslå åtgärder.
Sedan har vi, författarna, valt att fokusera mest på det formella styrsystemet eftersom det är
där affärssystemet har den mest tydliga påverkan på ekonomistyrningen. I det formella
styrsystemet kommer vi undersöka hur affärssystemet påverkar budgetering, kalkylering och
internredovisningen. Budgetering handlar om företags beroende av att planera och försöka
förutspå framtiden. Man brukar vanligtvis planera budgeten ett år framöver. Syftet med
budgetering är att man ska planera företaget för kommande perioder och framtiden.
Internredovisningen vänder sig till intressenterna i företaget. Internredovisningen är inte
utformad efter någon lagstiftning utan är frivillig och består av transaktioner inne i företaget.
Syftet med internredovisningen är att ge underlag till beslutsfattande, uppföljning och
planering av verksamheten. Produktkalkylering är en sammanställning av intäkter och
kostnader på ett visst kalkylobjekt. Syftet med produktkalkyleringen är att göra en mer
noggrann prissättning, lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval och val om
tillverkningssätt. Motiven till att man jobbar med kalkyleringen kan vara att man kontrollera
vad man ska ta för pris på en vara eller produkt eller för att ta reda på om dessa varor och
produkter är lönsamma eller olönsamma för företaget.
3.5.3 Vilka är de förväntade effekterna
När tidigare forskare beskriver affärssystemets förväntade effekter har på ekonomistyrning är
nästintill samtliga gemensamt överens att det handlar om att effektivisering av processer i
företaget. Processer som tidigare har varit manuella kan automatiseras och datoriseras på
grund av affärssystemet potential. Eftersom mindre rutinjobb behöver genomföras av
anställda, kan de anställda ägna sin tid mer åt analysera data och informationen eller hjälpa
övriga organisationen med att tolka informationen åt andra anställda för affärssystemet
medför att det finns mer information att tillgå i organisationen, som ibland kan vara
svårtolkad. Man har märkt att företag som använder sig av affärssystem har bättre
framtidsinsikter och prognostisering än de som inte har det. Det beror på att de har mer
historisk information som finns lagrat i affärssystemet som man kan göra avstämningar med.
Sen finns det forskare som påstår att affärssystemet inte har stor påverkan på
ekonomistyrningen för att det tar lång tid efter implementationen som man märker effekterna
på ekonomistyrningen. Andra anledningar för affärssystemet har en mindre påverkan kan bero
på att affärssystemen är för komplexa som kan vara ett hinder för arbetet med redovisning.
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4 Empiri
I kapitlet om empiri kommer vi framföra hur ett affärssystem och ekonomistyrningen beskrivs
utifrån intervjuer med fyra stycken respondenter som arbetar på en ekonomiavdelning på två
stycken olika bolag. Sedan kommer vi att redovisa de praktiska effekterna som affärssystemet
har på ekonomistyrningen och hur de använder affärssystemet för att genomföra sina
arbetsuppgifter.

4.1 Presentation av bolaget Eurenco Bofors
Eurenco Bofors är ett gammalt företag som är bildat av Alfred Nobel år 1894. Det är ett stort
industriområde beläget i Karlskoga. Eurenco-koncernen har ungefär 1000 personer anställda i
hela världen och de har ungefär 220 anställda på Eurenco Bofors i Karlskoga och ungefär 250
byggnader på industriområdet i Karlskoga där de tillverkar material, varor och testar deras
produkter. Eftersom det är ett företag inom sprängmedelsbranschen är det väldigt stor
säkerhet på området så att det inte ska inträffa några olyckor (Eurenco Group SNPE, 2014).
Eurenco Bofors har ägs av ett antal olika företag genom åren. Det började 1894 då Alfred
Nobel köpte upp AB Bofors och 1895 utvecklades laboratoriet och nitroglycerinet uppfanns.
Det är inte förens 1898 som själva bolaget bildades och fick namnet Bofors Nobelkrut AB och
de började tillverka och sälja krut. Sedan blev det omstruktureringar inom svensk
försvarsindustri 1991, då man slog ihop FFV Ordnance och Bofors AB och då bytte de namn
till Swedish Explosive AB. Detta var en väldigt kontroversiell sammanslagning sa Urban
Andersson. Han jämförde det med att slå ihop Coca-cola och Pepsi samt antydde att man
förstörde varumärket vid en sådan sammanslagning. Därför bytte de tillbaka till namnet
Bofors AB 1992. Sedan fortsatte de sin strukturering på nordisk basis, år 1998 gick de ihop
med norska, finska och svenska bolagen som senare kallade sig för NEXPLO Industries AB.
SAAB var en av huvudägarna vid 2000-talet och de bestämde sig för att gå vidare med
struktureringen på europeisk basis. Vid 2004 släppte SAAB och den finska staten
ägarmajoriteten och sålde 60 % av bolaget till SNPE Group i Frankrike och idag är Eurenco
Bofors helägda av SNPE Group. Det vill säga att Eurenco Bofors är ett helägt franskt
bolag(Eurenco Group SNPE, 2014).

Källa: Eurenco Group SNPE, modifierat av författarna

Eurenco Bofors är kända för sin höga kompetens inom kemisk syntes och omvandling av
energiska molekyler. Eurenco Bofors utvecklar, tillverkar och tillhandahåller ett varierat
utbud av energiskt material för både försvaret och den kommersiella marknaden. Eurenco
Bofors är en väldigt bred leverantör och är ett ledande europeiskt företag för militära
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sprängämnen, krut och brännbara föremål. De gör också explosiva varor för den civila sektorn
och äger världens största produktionskapacitet för dieseltillsats (Eurenco, 2014).
4.1.1 Produktion och tillverkning på Eurenco Bofors
Eurenco Bofors har två stycken produktionsenheter. En krutproduktionsenhet och en
sprängämnesproduktionsenhet. Krutproduktionsenheten består av tre delar. En del där man
tillverkar dubbelbaskrut, en del där man tillverkar nitroglycerinmassa och en del där man
tillverkar singelbaskrut. De har fyra olika typer av processer för att tillverka krut beroende på
om de ska tillverka krutet med eller utan lösningsmedel. Det finns olika tekniker för att
tillverka krutet. Exempelvis singelskruvad teknik, valsningsteknik, dubbelskruvad teknik eller
knodning (Eurenco Group SNPE, 2014).

Källa: Eurenco Group SNPE, modifierat av författarna

Tillverkningsprocessen består i ett antal olika steg, som börjar med att man tillsätter
nitroglycerin, nitrocellulosa och blandar det med vatten och tillsätter lösningsmedel. Som
efteråt skickas vidare till skruvtekniken där man granulerar som sedan blir till en viss mängd
som man skär. Sedan torkar man massan och packar krutet och det går vidare till försäljning.
Processen sker i olika byggnader som är avgränsande till varandra och när vissa processer
körs får inte folk vara i närheten just för säkerhetsrisken. (Eurenco Group SNPE, 2014).
Sprängämnesproduktionsenheten består av tre stycken delar. En del där man tillverkar
hexogen, sprängdeg och förstärkarpatroner. En annan del där man tillverkar nya material,
försöksmaterial och rymdbränsle. Den sista delen fokuserar framförallt på oljeindustrin på
USA-marknaden. I sprängämnesproduktionen sitter oftast människor i bunkerliknande
kontrollrum. De behöver alltså inte vara inne i fabriken utan dem styr produktionen via
styrsystem från kontrollrummen (Eurenco Group SNPE, 2014).

Källa: Eurenco Group SNPE, modifierat av författarna

Mesta delen av tillverkningen för Eurenco Bofors är inom områden olja och gas, där dem
utvinner olja som är väldigt stort på den amerikanska marknaden. Den militära delen har blivit
mindre på senare år (Eurenco Group SNPE, 2014).
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4.1.2 Intervjupersoner på Eurenco Bofors
På Eurenco Bofors har vi intervjuat två personer på deras ekonomiavdelning:
– Urban Andersson har arbetat på ekonomiavdelningen på Eurenco Bofors och dess
föregångare sedan 1979, han har jobbat där i 35 år. Hans nuvarande position är
redovisningschef.
– Britt-Marie Palmqvist har arbetat på ekonomiavdelningen på Eurenco Bofors och dess
föregångare sedan 1981, hon har jobbat där i 33 år. Hennes jobb består av arbetsuppgifter
med kund- och leverantörsreskontra och de finansiella bitarna på företaget, även mycket med
redovisning.

4.2 Presentation av bolaget Orica Sweden
Orica Sweden är den största leverantören av kommersiella sprängämnen och
sprängningssystem för gruv- och infrastrukturmarknaden. De är världsledande i att
tillhandahålla markstöd i gruvor och tunnlar samt är den ledande leverantören av
natriumcyanid för guldutvinning (Orica, 2014). Det började 1874 som en leverantör av
sprängmedel till de viktorianska guldfälten i Australien. Orica Sweden har växt sedan dess
och har blivit en av de ledande offentligt ägda företagen på den australienska börsen. Orica
Sweden är ett globalt företag och har sammanlagt över 14500 anställda världen över och har
sin verksamhet i över 50 länder(Orica, 2014). Men i Karlskoga som vi ska rikta in oss på finns
det 385 anställda(Allabolag, 2014).
Ylva Andersson berättar att Orica Sweden är ett tillverkningsföretag som säljer civila
sprängämnen, alltså ingenting för militärt bruk. De tillverkar bulksprängämnen där det mesta
levereras med bulkbilar där det blandas på plats där sprängningen ska ske. Men även en del
som är förpackat i små volymer. Orica Sweden tillverkar också tändhattarna som används för
att detonera sprängningen. Tändhattarna tillverkar dem själva där dem sätter på en elkabel
eller en excelslang som går till en tändapparat i den andra änden för att starta en explosion.
Det som Orica Sweden gör är att de tillverkar allt från att signalen går iväg till att det blir en
explosion. Orica Sweden spränger också för vägbyggen och där de borrar hål och sedan
lägger ner slangarna i dessa hål. Sedan kör tankbilarna med två olika tankar till platsen och
blandar ihop dessa två tankar på plats och först då blir det explosivt. Det hälls sedan ner i
slangarna som ligger i hålen och sedan kan man utföra sprängningen.
4.2.1 Intervjupersoner på Orica Sweden
Vi har intervjuat två personer på Orica Swedens ekonomiavdelning:
– Thomas Hedström har jobbat på ekonomiavdelningen på Orica Sweden sedan 2001, alltså i
13 år. Hans nuvarande position är redovisningschef.
– Ylva Andersson har jobbat på ekonomiavdelningen på Orica Sweden sedan 1998, alltså i 16
år. Hon förklarade att bolaget är uppdelat i två delar. Där det ena delen är mining services och
den andra delen är manufacturing och då var hon controller på mining services. Hon tyckte
själv att det var lite svårt att definiera sin position i företaget eftersom hon hade jobbat med
redovisning innan så blev det att hon var där också och hjälpte till.
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4.3 Eurenco Bofors och affärssystem
För Urban Andersson är affärssystemet något som gör att man kan ta hand om processerna i
företaget. Alltså alla typer av processer, både tillverkningsprocesser och administrativa
processer. Urban Andersson säger att de på Eurenco Bofors har två stycken grundläggande
affärssystem. De har ett ekonomisystem som heter Raindance och i det systemet finns
redovisningen, anläggningsregister, kund- och leverantörsreskontra. De har haft Raindance
sedan 1995, men har uppdaterats löpande. Sen har de ett affärssystem som heter IFS som de
haft sedan 1999. I IFS ligger de operativa delarna så som lager, orderhantering, fakturering,
inköp, produktion, planering och tillverkning. Innan dess hade de ett egenutvecklat system
och anledningen till att de bytte ut det systemet hade mycket att göra med millenniumskiftet
år 2000 och med y2k-problematiken. I och med att det var ett egenutvecklat system behövde
man göra en hel del saker för att det skulle klara av övergången mellan år 1999 och 2000.
Urban Andersson säger att de har en del stödsystem runt deras två huvudsakliga
affärssystemen. Det har bland annat ett stödsystem vid inskanning av fakturor in i
ekonomisystemet. Urban Andersson fortsätter med att berätta att de inte har någon
totalintegrerad lösning och att det är ett medvetet val från deras sida för de vill ha kontroll på
framförallt redovisningen och ha det avgränsat så att de kan se att saker och ting är rätt och
stämma av bättre. Sen finns det en del åsikter om det, för deras franska ägare ämnar införa en
gemensam lösning för hela Eurenco-koncernen som förmodligen kommer att införa SAP. De
franska ägarna är mer för att det ska vara ett och samma system överallt och alla användare
ska ha tillgång till informationen, men detta är Urban Andersson skeptisk till.
De uppgraderar ekonomisystemet varje år. Men IFS uppgraderar man med lite längre
intervaller och det beror på att de har gjort en hel del anpassningar som är gjorda i och med att
de har speciella krav i just den bransch som de är verksamma i. Eftersom deras typ av
affärssystem inte är standardiserat måste det vid varje uppgradering göra om anpassningarna
igen och de tar betalt för varje anpassning vid varje uppgradering. Det blir dyrt att uppgradera
affärssystemet IFS så ofta som man egentligen skulle vilja säger Urban Andersson.
Urban Andersson säger att alla kan komma åt informationen i affärssystemen om det är i
enlighet med de behörighetsregler som finns. Varje användare har speciella roller som talar
om vad man får komma åt. Britt-Marie Palmqvist lägger till att alla har visningsfunktioner av
informationen som finns i affärssystemet, men man kan inte ändra något utan att ha
behörighet till det. Den informationen som är i affärssystemet är alltid den senaste beroende
vart man tittar. I deras IFS-affärssystem är det den senaste informationen från dagen innan
och i ekonomisystemet är det den aktuella informationen. Informationen är online i det
faktiska affärssystemet och i presentationssystemet är det från det tidpunkten man har bestämt
att exportera data, vilket görs nattetid på Eurenco Bofors. Både Urban Andersson och BrittMarie Palmqvist litar på informationen som kommer ut från affärssystemet även fast att de
har avstämningar på exempelvis faktureringen, kassan med mera varje månad.
4.3.1 Eurenco Bofors och ekonomistyrning
På Eurenco Bofors är internredovisningen grundläggande för att kunna styra företaget. Urban
Andersson berättar att det är viktigt och att man måste ha en fungerande internredovisning
och att det inte räcker enbart med externredovisning. Britt-Marie Palmqvist flikar in och säger
att den interna redovisningen är en bild av hur företaget mår. För Eurenco Bofors är
kopplingen mellan marknad och produktion en viktig del i internredovisningen, så att man har
ett fungerande flöde mellan orderhantering, tillverkning och fakturering. Det är grunden för
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alltihop och om man inte har någon försäljning får man inga pengar in i företaget konstaterar
Britt-Marie Palmqvist.
På Eurenco Bofors jobbar de mycket med budgetering. Urban Andersson säger att de börjar
budgeteringsprocessen med en marknadsbudget som påbörjas i augusti som är en bas för
nästkommande års budget. Marknadsbudgeten går ut i produktions- och inköpsavdelningen
där de får ta fram en inköpsbudget och råvarukostnaderna för nästa år. Det finns instruktioner
från koncernstaben i Frankrike som bland annat talar om vilken valutakurs som de ska
använda. I grunden är det marknadsbudgeten som styr och utifrån den tittar de på vilka
resurser som behövs för att uppfylla kraven som ställs från försäljning och
produktionsavdelningen. Det ställs samman i en totalbudget. Budgetprocessen går i flera varv
tills budgeten blir godkänd av franska koncernstaben i slutet på oktober. Sedan jobbar de
vidare med att implementera standardkostnader nästkommande år i systemet och det är i
affärssystemet som man kalkylerar allt detta säger Urban Andersson.
På Eurenco Bofors finns två typer av strukturer av kalkylering i affärssystemet. Den ena är
själva produktstrukturen som ett slags recept som talar om vilka råvaror som ingår i varje
produkt. Det andra är vilka resurser som man använder i form av timmar. Dessa prissätts i
affärssystemet med olika kostnadstabeller och priser läggs in på artiklar och operationer.
Sedan kalkyleras det och man får en kostnad på båda dessa nivåer direkt, både produktkostnad
och tillverkningskostnad på varje artikel. De har i dagsläget en given kalkylmall, rutiner och
regler där de har sagt vad affärssystemet ska klara av och även stödja beslutsfattandet för att
få fram rätt information. Urban Andersson säger att de använder informationen från
affärssystemet för att fatta beslut i företaget och han säger att utan affärssystem har man ett
väldigt dåligt beslutsunderlag.
Uppföljning och prognostisering på Eurenco Bofors görs genom att man rapporterar in verklig
tid i affärssystemet och det visar förbrukning av råvaror och produkter, vilket är viktigt när
man gör uppföljning på tillverkningen. Utan ett fungerande affärssystem har
ekonomiavdelningen inte någon bas att stå på.
4.3.2 Affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen på Eurenco Bofors
Både Urban Andersson och Britt-Marie Palmqvist var med vid implementeringen av
affärssystemet och berättar att de förr hade ett stordatorsystem som kördes i en datacentral
och det systemet var ett arv från det stora Bofors AB. Där de hade gemensamma system och
gemensamma dataresurser och varje division i Bofors AB hade varsin kopia av det systemet.
Sedan implementerade dem affärssystemet och den stora skillnaden är att med det nya
affärssystemet kan hanteras självt istället för att vara beroende av en stor dataorganisation
som skötte det och dem slipper vänta på att informationen ska uppdateras. Britt-Marie
Palmqvist fortsätter och säger att allting sköter man numera själv och förändringar man
genomför blir uppdaterade direkt på en gång. Arbetssättet är betydligt snabbare i och med att
man mer kontroll över sin egen arbetssituation och gör saker själv vilket gör att det går
mycket fortare. Det går numera registrera uppgifter och bokföringen sker direkt i realtid och
om det blir felaktigheter syns det på en gång och då är det bara att justera dem.
Urban Anderson säger att de har gjort förändringar som inte är i själva affärssystemet utan
implementera stödsystem för att förbättra rutiner för att snabba upp processer, framförallt
inskanningsprogrammet som skannar in fakturor. De jobbar hela tiden med att förbättra
flödet och snabba på informationen och tidigare registrerade man in alla fakturor i
affärssystemet manuellt och nu har de istället inskanning. Det är dessa saker de har jobbat
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med för att förbättra flödet och minska antalet rutinjobb. Britt-Marie Palmqvist berättar att
dem i organisationen har fått bättre kontroll över vilka beställningar de får in. Dem får också
ut sina fakturor och kan kontrollera dem. Allt sådant skötes manuellt förut men nu skickas det
via affärssystemet så det är väldigt uppsnabbat och rutinerna har blivit mycket bättre.
Både Urban Andersson och Britt-Marie Palmqvist är i kontakt med alla modulerna i
affärssystemet. De jobbar alltså inte operativt i affärssystemet men de måste använda data
från affärssystemet för att kunna utföra vissa av de arbetsuppgifter som finns på
ekonomiavdelningen i sitt dagliga arbete. De använder affärssystemet konstant och anser att
de är väldigt beroende av det. Britt-Marie Palmqvist tillägger att om affärssystemet slutar
fungera tar det stopp och man kan inte göra något då för det mesta ligger i affärssystemet. Det
som är positivt med affärssystemet beskriver Urban Andersson är att deras arbetsuppgifter
numera har blivit väldigt flexibla och lättarbetade. Vid införandet av affärssystemet var ett av
deras grundläggande krav att det skulle vara lätt att förändra utifrån
organisationsförändringar. Nackdelarna med affärssystemet tyckte Urban Andersson var att
de inte kan uppgradera deras affärssystem som det hade velat göra. Men det beror på att de
har gjort anpassningar så det kostar mycket att uppgradera. Vilket gör att dem inte kan
uppgradera det så ofta som dem egentligen skulle vilja.
Antalet anställda som jobbar med den interna redovisningen på ekonomiavdelningen på
Eurenco Bofors har minskat till att bara vara fem personer. Det vill säga att det var mer
anställda på ekonomiavdelningen förr. Urban Andersson säger att antalet anställda har
minskat men inte på grund av affärssystemet i första hand. Men han säger också att de
anställda kan jobba med mer saker och andra saker istället, för rutinjobben har minskat för att
affärssystemet har effektiviserat processerna. Rutinjobben har minskat vid just inskanningen
av fakturor och andra manuella jobb som har blivit automatiska och datoriserade istället.
Urban Andersson säger att ett affärssystem är helt avgörande för att företaget ska få ut
information och styra företaget. En av de största farorna med att införa ett affärssystem är att
bara ta ett standardsystem rakt upp och ner utan att tänka till vad man egentligen behöver och
det är många som har gjort det misstaget. Därför har de på Eurenco Bofors bestämt
regeluppsättning i deras affärssystem som de styr efter.
Britt-Marie Palmqvist säger att eftersom alla anställda har fått en bättre bild och bättre
kunskap över ekonomin i företaget har de insett att de på ekonomiavdelningen har behövt
hjälpa den övriga personalen att tolka den ekonomiska informationen. Men hon säger också
att de har haft utbildning för att tolka den ekonomiska informationen som kommer ifrån
affärssystemet. Urban Andersson lägger till att desto mer information som man får, desto mer
vill man veta och ta reda på vad det är som ligger till grund för att informationen ser ut som
den gör.
Urban Andersson och Britt-Marie Palmqvist är överens om att affärssystemet har snabbat upp
processerna i deras vardagliga arbete och de har sluppit många manuella processer. De tycker
att den data som kommer ut från affärssystemet har förbättrat möjligheten för användarna till
att snabbt se resultat så att man kan reagera snabbare. Utdatan har blivit tillgänglig för fler,
vilket gör att det blir lättare att föra en dialog om ekonomisk information med fler. Som det
var innan implementation av affärssystemet var de tvungna att skicka ut informationen i
statiska månadsrapporter och den information är gammal redan då man skickar ut den för då
har man redan påbörjat en ny månad, men nu kan man gå in själv och titta i affärssystemet.
Urban Andersson fortsätter och berättar att det var ett stort lyft för organisationen.
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Informationen från affärssystemet är inte tidsbegränsad, utan vill man titta på historisk
information eller under något intervall kan de plocka ut uppgifterna själva. Det gör att
information och allting har blivit mycket mera aktuell. De båda tycker att det stora lyftet
under de senaste åren är att de har satsat på utdatasidan så att information finns tillgänglig för
alla när dem vill och vart dem vill.

4.4 Orica Sweden och affärssystem
Orica Sweden har haft SAP sedan 2002, alltså i 12 år nu. De blev uppköpta av Oricakoncernen 2006 men eftersom de också hade SAP behövde Orica Sweden bara göra mindre
förändringar i sina system såsom att ändra sin struktur. De jobbar med integrera alla företag
för att det ska vara SAP inom hela Orica-koncernen. Ylva Andersson säger att dem har sex
stycken integrerade moduler i sitt affärssystem. Dessa moduler innefattar de finansiella
bitarna, uppföljning av försäljning, in- och utrapportering av produktion, underhållsarbete i
SAP, fakturering och produktionsplanering.
Orica Sweden använde sig av tre större stödsystem som låg utanför SAP och dessa var ett
lönesystem som de hade valt att inte ta in i SAP. Det andra stora stödsystemet var ett
tullsystem som hette KSD. Det tredje och sista stora sidosystemet var Hyperia som är ett
ordersystem. Men det är i SAP som alla transaktioner sker. De exporterar siffror från SAP och
för över det till Excel och sedan rapporterar in det i Hyperia. Thomas tyckte det var lite
omständligt med trodde det berodde på att än så länge var inte alla bolagen inne i SAP men att
det också är en gammal vana. Ylva Andersson flikar också in och säger att de verkar kunna
Hyperia bättre i Australien där huvudkontoret ligger än vad de kan SAP, vilket är lite
frustrerande. Ylva Andersson förklarar vidare att tidigare hade de ett egentillverkat system där
ekonomisystemet hette Merit. Där det var massa system med olika moduler och det största
problemet var att de var tvungna att göra avstämningar mellan systemen hela tiden eftersom
de registrerade olika saker i olika system.
Thomas Hedström beskrev att deras system var väldigt öppet i Norden och att det var ett
beslut som de hade tagit att det skulle vara så öppet som det är. Det var för att dem
exempelvis ska kunna se ekonomisk data från de olika företagen i koncernen. Det är så dem
vill ha det för att kunna jobba, alltså ett öppet system som många har tillgång till. Men det är
även ganska strikta behörighetsroller i systemet på vem som får göra ändringar i
affärssystemet. Väldigt många kan få fram displaybilder. Det är också vanligt att man får
ansöka om att få behörighet beroende på vad man vill få fram. Vill dem till exempel se andra
företags siffror i koncernen får dem lägga in en ansökan om behörighet att komma åt de
siffrorna.
4.4.1 Orica Sweden och ekonomistyrning
Ylva Andersson hävdar att affärssystemet underlättar arbetet med ekonomin och om man inte
hade ett affärssystem skulle dem inte kunna koda upp allt med kostnadsställen, ordernummer,
konton och så vidare. Hon förklarar också att man måste ha ett affärssystem som är uppbyggt
med en struktur med kodning åt alla håll. Thomas Hedström tillägger att det är en
förutsättning att ha ett bra affärssystem för att lyckas med den interna redovisningen i
företaget. Vill dem komma åt informationen måste det finnas ett affärssystem. Thomas
Hedström säger också att lite enklare verksamheter som deras dotterbolag i Stockholm som
enbart säljer tjänster hade kunnat ha en enklare variant av ett affärssystem. Eftersom dem inte
jobbar med uppföljning på samma sätt. Alltså ett inte så avancerat system som dem hade i
Karlskoga men att dotterbolagen ändå var tvungna att ha någon form av affärssystem. Oavsett
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verksamhetens storlek är man beroende av ett affärssystem, men affärssystemets omfattning
kan variera.
Thomas Hedström säger att syftet med den interna redovisningen är att kunna följa upp vad
som helst hela tiden snabbt och smidigt. Ylva Andersson flikar in och säger att syftet är också
att effektivisera eftersom det hela tiden är kostnadsbesparingar på ett eller annat sätt. Ylva
Andersson säger att internredovisningen sker lite allt eftersom. Det är även mycket tillfällig
information som dem får plocka fram. De rapporterar också resultatet per funktion varje
månad flikar Thomas Hedström in. Det är olika fokus hela tiden inom internredovisningen
och inom Orica Sweden jobbar man mycket med uppföljning. Både Thomas Hedström och
Ylva Andersson höll med om att desto mer information som det går att ta fram desto vidare
blir frågorna, eftersom ingen ekonomisk data är omöjligt att ta fram. Det märks väldigt snabbt
hur beroende de är av affärssystemet när de arbetar med den interna redovisningen när
systemet ligger nere.
4.4.2 Affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen på Orica Sweden
Både Thomas Hedström och Ylva Andersson var med vid implementeringen av
affärssystemet SAP och berättar att de innan hade ett egenutvecklat system där allt i princip
låg för sig. Den stora utmaningen var att få allt att stämma överens mellan de olika systemen.
Det mesta gick ut på att se hur långt ifrån de olika systemen var och försöka hitta differensen.
Ylva Andersson förklarar vidare att eftersom exempelvis lageravstämningen låg i olika
system stämde det aldrig överens mellan de olika systemen vilket ledde till massa extraarbete.
Då tog man ut all redovisning i Excel och la sedan in det i Hyperia. Men detta har blivit
mycket smidigare när de implementerade SAP eftersom allting var färdigt i SAP där allt var
integrerat med varandra. Den största fördelen med att ha allt integrerat med varandra är att allt
uppdateras i realtid, så fort man för in det i affärssystemet kan alla andra också se det
förklarar Ylva Andersson. Tack vare detta har det aldrig blivit några avvikelser på grund av
affärssystemet när de ska utföra avstämningarna.
Ylva Andersson säger att tack vare SAP kan man få ut information om det mesta egentligen,
men detta är också nackdelen med att det finns så mycket information runt omkring som man
inte behöver. Men det som gör att man kan få ut information om det mesta är att allt
uppdateras i realtid, som gör att man kan titta på siffrorna direkt.
Men det som har påverkats mest med affärssystemet enligt Ylva Andersson är att många
avstämningar har försvunnit nu när allt är integrerat med varandra. En annan bra sak med
SAP är att det finns specialbyggda rapporter som plockar information från olika moduler och
sätter ihop det till en rapport. Ylva Andersson säger också att SAP har underlättat för
kostcenteransvariga att dem själva kan gå in och göra budgeten, de har lättare att följa upp
eftersom allt ligger lagrat i affärssystemet. Eftersom allt ligger lagrat i affärssystemet går det
att exempelvis se vilka transaktioner som ligger till grund för ett visst saldo.
Både Thomas Hedström och Ylva Andersson hade svårt att svara på frågan ifall de trodde att
antalet anställda hade minskat på grund av att de implementerade affärssystemet. Det är
vanligt med omorganisationer och ansvaret för fakturorna sköts numera på en annan
avdelning. Ylva Andersson sa att det var en tjänst som hade försvunnit efter att de
implementerade SAP, men på grund av omorganisationerna är det svårt att säga vad det beror
på. Thomas Hedström beskriver också att önskemålet om fler rapporter har ökat på senare tid
eftersom möjligheten finns att ta fram ekonomisk information i SAP. Det hade dem inte klarat
om dem inte hade haft sitt affärssystem, då hade de behövt fler som arbetat med det.
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5 Analys
I analysen kommer vi jämföra teorier om affärssystemets förväntade påverkan på
ekonomistyrning med de praktiska effekterna som affärssystemet har på ekonomistyrning. Vi
utgår från teoretiska referensramen för att se likheter och skillnader på de båda företagen vi
undersökt i empirin.
Davenport (1998) menar att ett affärssystem är uppbyggt av sammanhängande moduler i ett
integrerat system. Modulerna organiserar och strukturerar informationen i företag i den
centrala databasen. Orica Sweden använder sig främst av SAP för att utföra detta. Eurenco
Bofors använder sig av två stycken affärssystem, men båda är helt integrerade med varandra.
Hedman, Nilsson och Westelius (2009) skriver att det finns två stycken typer av affärssystem.
Antingen egenutvecklade system som är anpassade efter verksamheten eller standardsystem
som gör att verksamheten måste anpassa sig till affärssystemet. Orica Sweden använder sig av
ett mer eller mindre standardiserat affärssystem i hela Orica koncernen för att uppnå en bättre
integration mellan länderna. Eurenco Bofors däremot använder sig i dagsläget av ett
branschspecifikt affärssystem som är anpassat efter deras krav och behov. Men Eurenco
Bofors planerar att inom en snar framtid implementera SAP eftersom deras huvudkontor vill
ha det i hela koncernen. Detta var respondenterna väldigt skeptiska till eftersom då måste de
anpassa sitt arbetssätt efter affärssystemet. Ett branschspecifikt system anser Hedman, Nilsson
och Westelius (2009) att det ligger mitt i mellan standardsystem och egenutvecklat system.
Dem hävdar att det delvis är ett standardsystem fast som är specifikt för en viss bransch.
De båda respondenterna på Orica Sweden var eniga om att SAP var ett stort och komplext
system med många tillgängliga funktioner. Det leder till att det både finns fördelar och
nackdelar med affärssystemet. Vakalfotis, Ballantine och Wall (2011) definierade de största
fördelarna med ett affärssystem var att budgeteringen blev mer automatiserad och mer
detaljerad. Det blir även flexiblare rapporter och kostnadsrapporteringen blir också mer
detaljerad och mer exakt. Detta är precis i linje med vad båda respondenterna på Orica
Sweden sa under intervjun att affärssystemet, SAP, gör att budgeteringen blir mycket mer
detaljerad. Det som affärssystemet även underlättar är spårbarheten, att det går att hela tiden
spåra alla transaktioner på ett konto och se exakt vem som har gjort den. Det är nödvändigt
med den höga detaljnivån och när det finns mycket information överallt. Respondenterna på
Eurenco Bofors lyfte istället fram att det mest positiva med systemet var att det är flexibelt,
lättarbetat och användarvänligt. Det skulle även vara lätt att förändra utifrån
organisationsförändringar så att dem inte behövde ändra varje kod bara för att man
exempelvis byter avdelningsbeteckning. Samtliga respondenter var eniga om att för att lyckas
med sin verksamhet är affärssystemet en förutsättning. Ett väl strukturerat affärssystem är
avgörande med sin realtidsuppdaterande information för att snabbt kunna rapportera
ekonomisk information som ligger till grund för beslutsfattare.
Orica Sweden använder Excel mycket vid sidan av SAP men enligt båda respondenterna
menade att det är smidigt eftersom kopplingen mellan dem två är väldigt bra. Det går att få ut
rapporter från SAP direkt in i Excel och det går att infoga det man har skrivit i Excel direkt in
i SAP. Det var lite delade meningar om ifall det var bästa sättet att arbeta på. En respondent
hävdade att det blir lättare att ta ut information från SAP in i Excel och justera siffrorna där
för att göra en specifik rapport. Den andra sa att det egentligen är lite omständligt eftersom
SAP är så pass stort att det skulle kunna gå och göra direkt i SAP. Oftast finns inte vetskapen
om att dem funktionerna finns. Det är ett problem med att hela organisationen ligger utspridd
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över hela världen och alla har sina egna sätt att uttrycka sig på. Det leder ofta till
kommunikationsproblem när dem får direktiv från en annan organisation i ett annat land. En
respondent sa att det oftast går det att få fram siffrorna de önskar men det var svårt att förstå
vilka siffror dem vill ha. Orica Sweden har så kallade ”superanvändare” som är anställda som
har gått extra utbildning för att lära sig systemet för att hjälpa de övriga anställda. Det finns en
”superanvändare” på varje avdelning och de har gått fördjupningskurser i deras respektive
moduler som de är i kontakt med. Eurenco Bofors använde sig också mycket av Excel i sitt
arbete. Men dem reflekterade inte något över ifall det var bra eller dåligt utan de bara
konstaterade att det är så man arbetade. Det kan också bero på att de på Eurenco Bofors hade
ett mer verksamhetsanpassat affärssystem än Orica Sweden och att de på Eurenco Bofors
hade valt att ha det så. Respondenterna på Eurenco Bofors sa också att de hade ett
presentationsprogram vid sidan av där dem la in siffrorna som de plockade ut från sitt
affärssystem. Det programmet gav dem möjlighet till att justera siffrorna och kunna ställa upp
informationen i både grafer och diagram. De kan sedan skicka denna information till Excel.
De på Orica Sweden använder alltså Excel till att presentera sina rapporter medan de på
Eurenco Bofors har valt att ta in ytterligare ett program för att kunna presentera sina
rapporter.
Scapens och Jazayeri (2003) nämner att det kan uppstå problem vid införandet av ett
affärssystem när en organisation är global. De problem som kan uppstå är att det kan vara
svårt att följa en och samma standard eftersom affärer görs på olika sätt i olika länder. De på
Orica Sweden förklarade under intervjun att för att lösa detta problem har dem ett
låtsasföretag i sitt affärssystem där man utför sina eventuella justeringar som måste göras när
de ska rapportera till ett annat land. Det kan bland annat vara justeringar i IFRS som är en
redovisningsstandard som dem rapporterar till sitt huvudkontor som ligger i Australien
eftersom där har dem annorlunda redovisningsregler. Det läggs ihop i SAP och blir sedan det
som rapporteras. Årsredovisningen blir enbart efter svenska regler. Respondenterna på
Eurenco Bofors hade svårt att komma på några negativa saker med sitt nuvarande
affärssystem. Det kan delvis bero på att det affärssystemet som de har i dagsläget är anpassat
efter deras företag. Det enda negativa de kunde komma på var att det kostade mycket pengar
när de skulle uppgradera sitt affärssystem efter de anpassningarna dem har. Eurenco Bofors
rapporterar också utomlands som har annorlunda resultat- och balansräkningsstruktur. Det
löser dem genom att i sitt affärssystem sätta upp strukturkopplingar till specifika koder som är
anpassade till den rapporteringen utifrån deras egna koder. Eftersom båda företagen
rapporterar utomlands och de har sina egna lösningar på hur det ska göras går det inte att säga
att dem har problem eller svårigheter med det, även om de har en egen speciallösning och är
olika. Men direkt efter implementationen hade företagen problem med hur de skulle lösa det.
Men när det väl hittade en lösning och dem kom in i hur dem skulle göra så var det inget
problem längre.
Granlund och Malmi (2002) hävdar att det är bra att ha all information samlad i en central
databas men att det även kan utgöra en risk. Eftersom om fel information matas in i systemet
kommer alla åt den felaktiga informationen. Här var båda respondenterna på Orica Sweden
eniga om att det inte utgjorde en stor risk. De båda var överens om att allt kunde man inte lita
på, den mänskliga faktorn finns alltid och det var dem medvetna om. De litade på
affärssystemet men inte på all information som fanns i affärssystemet. Eurenco Bofors har
avstämningar för att kontrollera att alla har samma information. Vissa sker dagligen och andra
sker lite mer sällan beroende på vad det är. De har även beloppsbegränsningar för att kunna
lita på informationen som finns i deras affärssystem. Eurenco Bofors använder sig också av
internrevisorer som med jämna mellanrum gör systemrevision och granskar om informationen
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stämmer. Här upptäckte vi ett gap mellan de förväntade effekterna och de praktiska
effekterna. De förväntade effekterna var att det kunde utgöra en risk ifall fel information
matades in i affärssystemet. Respondenterna på de båda företagen var medvetna om att risken
fanns och de hade sina egna sätt att upptäckte ifall det skulle uppstå att fel information
matades in i affärssystemet.
Sutton (2000) menar att affärssystemet ökar kvalitén på informationen eftersom den blir mer
detaljerad och aktuell vilket också leder till att det går att grunda beslut i realtid. Rodriguez
och Spraakman (2012) tillägger att organisationer använder sig av den senaste informationen i
sina analyser och på så vis förbättrar det också beslutsfattandet i organisationer med
affärssystem. Båda respondenterna på Orica Sweden lyfte fram två stycken fördelar
affärssystem har med beslutsfattandet i företaget. Det ena var att det blir lättare att följa upp
saker för att kontrollera om dem låg i nivå med vad dem hade tänkt eller inte. För att kunna
göra detta behövs den senaste informationen för att få analyserna så korrekta som möjligt.
Den andra fördelen var att dem litade mer på affärssystemet nu än vad de gjorde innan tack
vare att allt är integrerat med varandra och samma information finns överallt. Eurenco Bofors
använder sig av en given kalkylmall, rutiner och regler som deras affärssystem ska klara av
för att dem ska kunna fatta sina beslut. Affärssystemet hjälper dem att hela tiden ha den
senaste informationen och det är den som används. Vakalfotis, Ballantine och Wall (2011)
betonar också att det blir mycket mer flexiblare rapporter när det finns ett affärssystem i en
organisation. Båda respondenterna på Orica Sweden påtalade att efterfrågan av fler rapporter
hade ökad efter att dem implementerade SAP. Det trodde dem båda hade att göra med
affärssystemet, eftersom all information går att få ut, så vill alla ha så mycket information som
möjligt. Eftersom de fick ta fram fler och fler rapporter åt andra så behövde dem också
förklara vad vissa siffror betyder. De sa att det ofta kom frågor, både internt och extern, om
vad vissa finansiella siffror stod för. De på ekonomiavdelningen hade gått en utbildning för att
lära sig det. Detta var helt i enlighet med vad båda respondenterna på Eurenco Bofors också
hade fått göra, gå en utbildning för att lära sig de siffrorna som kan komma ut från
affärssystemet. Detta var för att försöka uppnå en god harmoni mellan användarna och
affärssystemet. En respondent på Eurenco Bofors konstaterade också att desto mer
information det går att få ut från affärssystemet desto mer vill man ta ut. Detta leder också till
att man vill veta vad som ligger bakom all informationen som kommer ut från affärssystemet.
Sutton (2000) skriver även att eftersom informationen blir mer lättillgänglig genom den
centrala databasen blir beslutsfattarna också mer vana vid att ha ett brett utbud av aktuell
information som grund till beslutsfattandet. Vilket också kan ha att göra med att önskemålet
om fler rapporter har ökat. Scapens och Jazayeri (2003) hävdar också att affärssystemet
stärker rollen för ekonomerna och de kan bli rådgivande åt andra chefer på företaget. Vilket
också syns på både Orica Sweden och Eurenco Bofors eftersom de får förklara siffrorna som
dem tar fram i rapporterna för andra relativt ofta.
Scapens och Jazayeri (2003) hävdar att affärssystemet sannolikt kommer att minska antalet
personer som arbetar med ekonomifunktioner. Eftersom linjecheferna kommer ha möjlighet
att hantera sina egna kostnader och budgetar. När vi frågade respondenterna på båda företagen
om detta, sa de på Eurenco Bofors direkt att antalet anställda hade minskat med inte på grund
utav affärssystemet. De hade minskat en tjänst för att de kan skanna in fakturorna direkt in i
affärssystemet på grund av stödsystemet, men det är inte på grund av det affärssystemet. De
kunde konstatera det eftersom de hade varit samma personer både före och efter
implementationen. Efter implementationen kunde de jobba mer med andra saker eftersom
rutinjobben hade minskat för affärssystemet hade effektiviserat arbetsprocesserna. De
personer som har försvunnit är egentligen de som har gått i pension och ekonomichefen som
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har slutat. De har alltså inte ersatt de personerna som har slutat och de båda respondenterna sa
att det ligger mycket jobb på hög som dem inte hinner göra i dagsläget. Respondenterna på
Orica Sweden trodde att affärssystemet kunde ha påverkat att en tjänst hade försvunnit på
deras ekonomiavdelning. Även om de hade flyttat ut de som håller på med fakturorna till en
annan person på en annan avdelning. Men de konstaterade också att med det arbetssättet de
har i dagsläget och allt som ska göras hade dem aldrig klarat det med den personalen som
finns i dagsläget om inte affärssystemet hade funnits. Det är fortfarande oklart ifall
affärssystemet påverkade att antalet anställda hade minskat på de båda företagen. Men båda
företagen var överens om att många av deras rutinjobb hade datoriseras och automatiseras på
grund av affärssystemet. Respondenterna på Eurenco Bofors var säkra på att det inte var på
grund av affärssystemet. Men eftersom de hade massa jobb som låg på hög som dem inte
hann med och göra så skulle dem kanske behöva en tjänst till på sin avdelning. Om dem
anställer en person till så blir dem lika många som dem var innan implementationen av
affärssystemet.
Mahony (2008) definierade det som en fördel att kommunikationen hade minskat mellan
samarbetspartners och ekonomipersonalen efter implementationen av ett affärssystem
eftersom då kunde ekonomipersonalen arbeta med mer fördelaktiga arbetsuppgifter. En
respondent på Orica Sweden påtalade under intervjun att dem tyckte det var ibland dålig
kommunikation inom företaget. De sa att ingen säger till ifall man inte längre behöver göra en
rapport, utan oftast jobbar dem bara på för sig själva. Det berodde oftast på att dem inte vet
vad dem andra gör. Det blir oftast så när det är en så pass stor och komplex organisation som
dem jobbar inom. Om det berodde på affärssystemet eller inte var svårt att säga, men till en
viss del skulle det kunna vara det. Respondenterna på Eurenco Bofors har fortfarande en
dialog med ekonomisk data mellan sig. Men dialogen har blivit bättre tack vara affärssystemet
eftersom nu har alla samma information och alla har gått utbildningar för att förstå denna
information. Vi tycker att man inte kan definiera det som en fördel att kommunikationen hade
minskat om man kollar på den vanliga kommunikationen. Men det är en fördel att ledningen
själva kan gå in och kolla på siffrorna och förstå det dem ser. Båda företagen försöker hela
tiden att ha en bra harmoni i sin kommunikation både mellan medarbetarna, men även mellan
affärssystemet och medarbetarna.
Ax, Kullvén och Johansson (2010) beskriver syftet med internredovisning som om att den ska
ge underlag till beslutsfattande, uppföljning och planering av verksamheten.
Internredovisningen beror på hur stort informationsbehov företaget har. Detta märktes tydligt
av båda respondenterna på Orica Sweden eftersom de sa att fokus ändrades ganska ofta på
beroende på vilken information företaget ville ta fram. Ax, Kullvén och Johansson (2010)
påstår att internredovisningen består av fyra steg, datainsamling, registrering, bearbetning och
rapportering. Dessa steg lyfte inte någon av respondenterna fram ordagrant. Orica Sweden
beskrev steget med bearbetning väldigt noga och utförligt att de hela tiden fick plocka ut
information från affärssystemet och lägga in i Excel för att sedan kunna justera siffrorna.
Detta ledde sedan till det sista steget som är rapportering när de rapporterar rapporten de nyss
justerade. De två första stegen skedde såklart också annars hade dem inte haft några data att
bearbeta och rapportera.
Scapens och Jazayeri (2003) hävdar att med realtidsinformationen som den centrala databasen
ger blir det bättre prognoser och uppföljning i företagen. Det var precis det här som båda
respondenterna på Orica Sweden konstaterade under intervjun. De sa att det är på grund av att
informationen hela tiden uppdateras i realtid som det ökar möjligheten till att löpande arbeta
med uppföljning i företaget, vilket har gjort att det blivit lättare att planera och styra företaget
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i rätt riktning. Eftersom Orica Sweden arbetar med uppföljning väldigt mycket är det en viktig
del i det företaget. Affärssystemet har underlättat möjligheten till uppföljningar och prognoser
för Orica Sweden för man har access till historisk information i affärssystemet. De använder
SAP för att göra prognoser utifrån historiska siffror. Respondenterna på Eurenco Bofors
påpekade att affärssystemet har förbättrat möjligheten för användarna att snabbare se resultat
vilket gör att de kan reagera snabbare på förändringar. Utdata har också blivit tillgänglig av
fler personer på Eurenco Bofors vilket också har lett till att fler personer kan föra en dialog
om den ekonomiska datan. Denna del av teorin stämmer helt och hållet överens med de
praktiska effekterna som vi kunde analysera i vår studie.
Båda respondenterna på Orica Sweden nämner att deras arbetssätt med kostnadsredovisningen
inte hade förändrats efter implementationen av SAP. Däremot hade affärssystemet gjort att
arbetet gick snabbare att utföra än innan. Det här är i enlighet med vad Granlund och Malmi
(2002) hade kommit fram till i sin studie. Båda respondenterna på Eurenco Bofors lyfte också
fram att arbetssättet hade blivit snabbare efter implementationen av affärssystemet. Granlund
och Malmi (2002) framhåller också att genom att ha ett och samma affärssystem genom hela
värdekedjan kan det bidra till att påskynda informationsflödet genom hela organisationen.
Detta lyfte framförallt de på Orica Sweden fram under intervjun där dem påpekade att
eftersom de samarbetar väldigt mycket med Norges kontor så underlättade det
informationsutbytet mellan dem genom att de båda använde SAP. Granlund och Malmi
(2002) skriver att affärssystemet möjliggör snabbare informationsflöden och därmed
möjliggör en snabbare redovisning än om det inte finns något affärssystem. Precis så är det i
fallet med både Orica Sweden och Eurenco Bofors.
Enligt Ax, Kullvén och Johansson (2010) är produktkalkyl en sammanställning av intäkter
och kostnader på ett visst kalkylobjekt. Syftet med produktkalkyleringen är att ha en mer
noggrann prissättning och lönsamhet med mera. Eurenco Bofors har implementerat en
kostnadsstrukturmodell i deras affärssystem där man kan se kalkylerna på produktnivå. Det är
av stor vikt att man arbetar med kalkyleringen och att man har ett affärssystem som
underlättar analysarbetet då man kan bryta ner intäkterna och kostnader i mindre
beståndsdelar för att se om de är lönsamma och om intäkterna täcker försäljningskostnaderna.
I Eurenco Bofors affärssystem så prissätter man produkterna i olika kostnadstabeller och
lägger in priser på artiklarna för att lättare kunna analysera det och jobba med
uppföljningsarbete, där man kan konstatera om man har produkter som avviker från
kalkylerna. De på Eurenco Bofors jobbade utifrån en standardkostnadsmodell för att få fram
standardkostnader per artikel. Då kan dem kolla på alla avvikelser dem har mot
standardkostnaderna. Indirekt blir detta också att prissättningen per artikel blir noggrannare
eftersom de hela tiden kan följa upp de avvikelser de hittar mot sina standardkostnader.
Hedman, Nilsson och Westelius (2009) menar att det kan bli en produktivitetsförsämring
precis efter att ett företag implementerar ett affärssystem. Det kan oftast bero på den stora
förändring som sker. Men respondenterna på båda företagen höll inte riktigt med om detta.
Respondenterna på båda företagen lyfte fram att allt beror på hur väl man förbereder sig. De
på Orica Sweden hade skickat iväg några personer till sitt systerbolag i USA i ett halvår för att
lära sig affärssystemets funktioner för att kunna dra nytta av affärssystemets fulla kapacitet.
De hade sedan fått i uppgift att skapa utbildningsmaterial till resterande personal på Orica
Sweden. Strax innan implementeringen hade alla anställda fått gå kurser som var
skräddarsydd till varje befattning. Det tog ungefär 1-2 månader innan driften var i samma fas
som med deras gamla system. Detta kan också härledas till produktivitetsförsämringen som
Hedmanm Nilsson och Westelius beskrev. De på Eurenco Bofors beskrev att deras
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implementering av ekonomisystemet hade gått tämligen smärtfritt. Eftersom de hade god tid
på sig att förbereda sig och implementationen berörde enbart ett fåtal personer. Däremot när
dem bytte till IFS så påverkade det hela företaget. Det krävde en större utbildningsinsats och
det berörde även personer med inte så stor datorvana. På Eurenco Bofors blev det initialt en
produktivitetsförsämring innan allt var på plats. Här upptäckte vi att den förväntade effekten
som vi hade innan intervju var den samma som den praktiska effekten. Att de båda företagen
valde att satsa mycket på alla förberedelser och utbildning av personalen för att uppnå så hög
harmoni som möjligt mellan affärssystemet och användarna.
Skälet till att man på Eurenco Bofors bytte ut deras egenutvecklade system till ett
affärssystem var på grund av att det egenutvecklade systemet inte skulle klara av övergången
till 2000-talet helt smärtfritt utan det krävdes en hel del uppdateringar för att klara av det. Där
valde man att implementera ett affärssystem som var konstruerat för att lösa Y2Kproblematiken. Det är i linje med vad Hyvönen (2003) menar med att affärssystemet var en
utav lösningarna som många företag tog till sig och valde att implementera i slutet på 1990talet för att lösa Y2K-problematiken.

Sammanfattande bild av analysen.
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6 Slutsatser
I detta kapitel kommer vi att utgå från forskningsfrågorna för att dra slutsatser om
affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen efter analysen. Vi kommer även ge våra egna
kommentarer till arbetet och sedan ge förslag till vidare studier.
På vilket sätt påverkar affärssystemet ekonomistyrningen?
Implementering av affärssystem i en organisation har en relativt stor påverkan på
effektiviteten i en organisation snarare än på arbetssättet. Affärssystemet gör att all
information ligger samlad på ett och samma ställe så att alla kan komma åt den.
Informationen som ligger i affärssystemet är alltid realtidsuppdaterad vilket gör att företag
hela tiden har den senaste informationen och kan fatta mer korrekta beslut och reagera
snabbare på eventuella förändringar. Affärssystemet medför att beslutsfattningen fattas på en
stadig grund vilket är viktigt för arbetet med ekonomistyrningen och affärssystemet är ett av
ekonomistyrningen viktigaste verktyg. Trots att de båda företagen hade olika affärssystem
hade de olika affärssystemen liknande påverkan på ekonomistyrningen. Affärssystemet har
även möjliggjort att få fram nästan vilken information som helst och på ett smidigt sätt, bara
användarna har den rätta behörigheten. Vilket gör att företag kan få fram exakt det dem vill se
om sina företag för att ha som beslutsunderlag. Affärssystemet har även gjort att många
rutinjobb har försvunnit och automatiserats i organisationer. Detta har lett till ett effektivare
arbetssätt som har underlättat det dagliga arbetet hos medarbetarna.
Påverkan på internredovisningen
Affärssystemet har gjort att utdatan blivit tillgänglig för fler personer i organisationen.
Eftersom utdatan har blivit tillgänglig för fler personer så har även möjligheten att föra en
dialog om ekonomiskt data ökat. Intresset för att veta vad som ligger till grund för siffrorna
står för har också ökat av både ekonomer som icke-ekonomer i organisationer. Därav behöver
ekonomerna stödja icke-ekonomerna med att tolka informationen. Affärssystemet är en
förutsättning för att ha en fungerande internredovisning i en organisation.
Påverkan på budgeteringen
Affärssystemet har gjort budgeteringen mycket mer detaljerad än vad den var tidigare. Det har
även lett till att spårbarheten har ökat, att det går att kolla vad varje belopp står för och vad
som har varit till grund för det beloppet. Det går även att se vem som har uppdaterat
informationen i affärssystemet och när det har skett. Affärssystemet har ökat möjligheten till
att löpande göra uppföljning på budgetar på grund av att man kan jämföra budgeten med det
verkliga utfallet.
Påverkan på kalkyleringen
Affärssystemet har underlättat kalkyleringen på det sätt att man prissätter både produkterna
och resurserna med olika kostnadstabeller. Sedan får dem en kostnad som affärssystemet har
kalkylerat.
Hur underlättar affärssystemet arbetet med ekonomistyrningen?
Affärssystemet hade inte något specifik påverkan på själva arbetssättet i sig. Affärssystemet
har istället en stor påverkan på arbetsprocesserna. Där har affärssystemet gjort det mer
effektivare och snabbare att utföra arbetsuppgifterna. Denna studie har också kommit fram till
att stora företag behöver ett väl fungerade affärssystem för att ha en fungerande
internredovisning. Anledningen till att de båda företagen implementerade sina affärssystem
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var för att de båda ville åt integrationen som affärssystemet ger. Inte bara på en avdelning
utan på hela organisationen. Om det finns samma affärssystem i hela värdekedjan underlättar
det arbetet mellan länderna eftersom då kan dem kolla på varandras företag även om de ligger
i olika länder. Eftersom önskemålet om fler rapporter har ökat så har även förståelsen för
ekonomisk data ökat. Det har lett till att fler kan diskutera och föra en dialog om den
ekonomiska datan och få fler personers perspektiv. Affärssystemet har även gjort att
användarna kan hantera affärssystemet själva och inte vara beroende av andra.
Affärssystem har möjliggjort att man har ett mer framtidsinriktad tillvägagångssätt i
verksamheten för att man har tillgång till historisk ekonomisk information som har lagrats i
affärssystemets centrala databas som ligger till grund för att utföra prognoser. Det har gjort att
det har blivit lättare att styra verksamheten i och med att man har fått en bättre framtidsinsikt.

6.1 Författarnas egna kommentarer
Vi märkte att på de två företagen vi var i kontakt med hade ett väldigt stort inflytande från
deras utländska ägare och de fick väldigt klara och tydliga regler vad deras affärssystem ska
klara av och innehålla. De utländska ägarna var mer för standardisering och att alla
dotterbolag skulle vara integrerade och hela koncernen ska fungera tillsammans. Vi märkte på
Orica Sweden att dem tyckte med för hög grad av standardiserade affärssystem gjorde
arbetsuppgifterna mer opraktiska vid inmatning i affärssystemet vilket berodde på andra
länders olika regler, rutiner och standards i koncernen. Exempelvis Eurenco Bofors
förespråkade och värnade om deras verksamhetsanpassade affärssystem med stödsystem som
effektiviserade deras arbete. De anpassade deras affärssystem efter deras mallar och modeller.
Eurenco Borfors hade ett mer verksamhetsanpassat affärssystem som var ett medvetet val
medan Orica Sweden hade ett mer standardiserat affärssystem.
Vi upptäckte också att användarna av affärssystemet hade väldigt olika kunskaper om hur
man använder ett affärssystem eftersom det är ett såpass komplext och svårt system kan det
vara svårt att få ut maximal kapacitet av affärssystemet. Därför hade både Eurenco Bofors och
Orica Sweden utbildningar om hur man ska tolka informationen. På Orica Sweden där man
använde SAP berättade de att man trodde att de kunde ta fram information och använda
affärssystemet på ett annorlunda sätt än vad de gjorde i dagsläget, men de hade inte
kunskapen om hur man gjorde det. Vi tror att både Eurenco Bofors och Orica Sweden inte
använder affärssystemets fulla potential utan att de behöver utbildning och stöd för att kunna
göra det. Trots att de hade gått utbildningar för att lära sig affärssystemet krävs det ytterligare
undervisning för att kunna utnyttja mer funktioner i affärssystemet. Eftersom de som jobbar
med redovisningen är de konstant i kontakt med affärssystemet så finner vi det viktigt att man
har god kunskap om affärssystemets funktioner och finesser som gör deras arbetsuppgifter
mer lättsamma.

6.2 Förslag till vidare studier
I vår studie har vi inriktat oss på hur affärssystem påverkar ekonomistyrningen i
tillverkningsföretag. Valet av den inriktningen grundar sig i att vi har genomfört vår studie på
två tillverkningsföretag som båda är verksamma inom sprängmedelsbranschen. Därför skulle
vår studie kunna vara en utgångspunkt vid en eventuell framtida studie som tar reda på
affärssystemets påverkan på ekonomistyrning i en annan bransch än sprängmedelsbranschen.
Man skulle också kunna undersöka påverkan hos andra företag som har en annan sort som
exempelvis skulle kunna vara tjänsteföretag, alltså som har en annan tillhörighet som inte är
tillverkningsföretag. Det skulle också finnas möjligheten att göra denna typ av studie på
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mindre eller medelstora företag, då de företagen vi har utför denna studie på klassas som stora
företag.
Det vore intressant att se om man får ett annat resultat i jämförelse med en annan bransch,
eftersom den branschen vi har undersökt har haft anpassade affärssystem efter sin bransch, för
den är såpass styrd av säkerhetsfaktorer och kontroller för att allt ska gå rätt till. Om man
skulle undersöka en annan typ av bransch kan det finns skillnader i hur affärssystemen är
uppbyggt. Om affärssystemet är uppbyggda på ett annat sätt kan det vara intressant om det har
någon betydelse eller annan påverkan på ekonomistyrningen.
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8 Bilagor
8.1 Intervjutillfälle 1 – 2014-04-28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Vill ni vara anonyma i vår studie?
Vilken position/roll har du i företaget?
Hur länge har du jobbat här?
Kan du berätta lite om er verksamhet? Vad har hänt i företaget sen du började jobba här?
Vad har ni för affärssystem och hur länge har ni haft det? och när gjorde ni senast någon
ändring i affärssystemet?
Är ert affärssystem verksamhetsövergripande eller har de olika avdelningarna i företaget olika
affärssystem?
Har ni något annat system för att komplettera affärssystemet? Exempelvis något
ekonomisystem såsom Visma eller något enklare som exempelvis Excel?
Vet du om ni har anpassat affärssystemet efter just ert företag eller bransch? Om inte – känner
ni att det skulle behövas? Tycker du att affärssystemet skulle kunna förbättras på något sätt?
Var ni med vid implementeringen av affärssystemet? Hur har ert arbetssätt i så fall förändrats?
(Vet du vad anledningen var till att ni implementerade det?)
Vad är affärssystemet för dig? Vilka integrerade moduler finns det? Vilka av dessa moduler är
du i kontakt med?
Vad är det mest positiva med affärssystemet?
Vad är det mest negativa med affärssystemet?
Hur arbetar du/använder du affärssystemet i ditt arbete? Hur ofta använder du det? Anser du
att ni är beroende av affärssystemet? (relationen mellan användaren och affärssystemet)
Hur har affärssystemet påverkat ert arbete med ekonomi/ekonomistyrning/internredovisning?
Hur arbetar ni med budgetering? och hur har affärssystemet påverkat budgeteringen?	
  
Hur arbetar ni med kalkylering? och hur har affärssystemet påverkat kalkyleringen?
(framtagning, korrekthet, uppföljningsmöjligheter?)	
  
Hur har affärssystemet påverkat möjligheten till uppföljning och prognostisering?	
  
Har man på ekonomiavdelningen en bättre framtidsinsikt än tidigare?	
  
Vilket område inom ekonomistyrningen och internredovisningen skulle du säga att
affärssystemet påverkat mest?
Hur många är ni som arbetar med den interna redovisningen?
Har antalet anställda på ekonomiavdelningen minskat? Har några jobb eller enklare rutinjobb
försvunnit eller minskat i och med att ni har ett affärssystem nu? I så fall vilka?
Känner ni att de övriga anställda har fått en bättre bild och en bättre kunskap över ekonomi?
Behöver ni stödja eller hjälpa de andra avdelningar eftersom de har tillgång till mer
information, dvs att ni får stötta dom om vad informationen betyder? (Vi tänker först och
främst på linjechefer som ansvarar för respektive avdelningar.)
Vad är den interna redovisningen för dig? (alternativt: vad är ekonomistyrning för dig)
I hur stor utsträckning används affärssystemet i samband med den interna redovisningen?
Hur underlättar affärssystemet arbetet med den interna redovisningen?
Kommer alla åt samma information? Är den lättåtkomlig? Är det realtidsinformation, dvs
uppdaterad till senaste versionen? Litar ni på informationen eller kan ni på något sätta
dubbelkolla informationen via exempelvis andra system? (dotterbolag och moderbolag)
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8.2 Intervjutillfälle 2 - 2014-05-08
1. Vad är syftet med den interna redovisningen i företaget?
2. Är den interna redovisningen en viktig del i företaget? Vilken del är viktigast av den
interna redovisningen?
3. Används informationen från den interna redovisningen för beslutsfattandet i företaget?
Upplever du att beslutsfattandet blivit bättre eller underlättats på grund av
affärssystemet?
4. Hur har affärssystemet påverkat internredovisningen?
5. Kan du beskriva transaktionshanteringen?
6. Kan du beskriva prissättningen?
7. Var det svårt att komma igång direkt efter implementationen av affärssystemet?
Märktes det av? Exempelvis en produktivitetsförsämring?
8. Rapporterar ni utomlands? Har dem en annan redovisningsstandard? Hur löser ni det i
så fall?
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov.
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare
som mellan företag och utbildning.
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera,
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens ITbaserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god ITanvändning i företag och organisationer.
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad.
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab,
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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