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Förord	  
 

Denna studie är ett resultat av det ämnesfördjupande arbete som skrivs på vårterminen 

under det tredje året på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Författarnas ämnesval baseras på deras gemensamma intresse för styrning av företag 

samt deras nyfikenhet på den rådande debatt som gör gällande vilken påverkan 

affärssystem har på företags ekonomistyrning. 

 

Studieprocessen har av författarna upplevts som mycket lärorik i det avseende att ett 

nära samarbete förts med ett branschledande företag. Författarna känner att detta varit 

en ovärderlig kunskapskälla av praktiskt slag som bidragit till ytterligare en dimension 

av deras, i mångt och mycket, teoretiskt inriktade utbildning. 

 

Ett stort tack riktas till alla som på något sätt varit inblandade i denna studie. Författarna 

uppskattar engagemanget som personalen på VIDA lagt ner, i synnerhet ekonomichef 

Bernt Svensson som under flera tillfällen varit beredd att svara på frågor och föra 

diskussioner. 

Författarna vill även tacka handledare Anders Jerreling som med sin breda bakgrund, 

inom såväl näringsliv som läraryrket, under studiens gång bidragit med värdefulla råd 

och reflektioner. Stort tack, utan er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra! 
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Sammanfattning	  
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Titel: Affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen - En fallstudie på VIDA AB 
 
Bakgrund: Ny teknologi har givit företag helt nya möjligheter att använda och lagra 
information och dagens informationssystem har förändrat arbetssättet i mer eller mindre 
alla branscher och verksamheter. Affärssystemen har varit en av de viktigaste IT- 
innovationerna för företag det senaste decenniet. Potentialen med ett välimplementerat 
affärssystem är mycket stor då det länkar samman företags olika områden. Trots dess 
många fördelar finns det flera olika exempel på fall där införskaffande och införande 
totalt misslyckats. Därför har bristen på kunskap och erfarenhet uppmärksammats kring 
implementering av affärssystem och dess påverkan på företags ekonomistyrning. 
 
Syfte: Studiens syfte är att beskriva och förklara hur implementeringen av affärssystem 
påverkat ekonomistyrningen inom ett företag.  
 
Metod: Uppsatsen består av en kvalitativ fallstudie på VIDA AB. De empiriska resultat 
som tillhandahållits jämförs sedan med teorier som berör ekonomistyrning och 
affärssystem.  
 
Resultat, slutsatser: De ekonomistyrningsbegrepp författarna riktat mest fokus på är  
budgetering, kalkylering, internredovisning och prestationsmätning. Gällande 
affärssystemens påverkan på dessa verktyg inom VIDA:s organisation, kan slutsatsen 
dras att somliga av dem påverkas medan andra inte gör det i lika stor utsträckning. 
Dessutom har författarna funnit att affärssystemen i regel genererar stora fördelar för 
VIDA, men förses de inte med korrekt information blir deras betydelse inte heller 
särskilt stor för ekonomistyrningen.  
 
Nyckelord: Affärssystem, ekonomistyrning, budgetering, kalkylering,  
internredovisning, prestationsmätning, informationssystem 



 
 

 

 

Abstract	  
	  
Bachelor thesis, Controller, Program of Master of Science in Business and Economics, 
School of Business and Economics at Linneaus University in Växjö, Sweden, Course 
Code: 2FE13E:3, Spring 2012 
Authors: Jacob Cedergren, Adam Pettersson, Hampus Skelterwijk 
Supervisor: Anders Jerreling 
 
Title: The ERP-systems impact of the management control - a case study of VIDA AB 
Original Title: Affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen - en fallstudie på 
VIDA AB 
 
Background: New technology has given businesses new opportunities to use and store 
information and the current information systems has changed the way of working in 
more or less all sectors and operations. ERP-systems have been one of the most 
important IT innovations in the past decade. The potential of a properly implemented 
ERP-system is great because it has got the ability to link the company’s different areas 
together. Despite its many advantages, there are several examples of cases where the 
acquisition and implementation has been a total failure. For this reason, the lack of 
knowledge and experience regarding ERP-systems and its impact on businesses 
management control, has been recognized. 
 
Purpose: The study aims to describe and explain how the implementations of ERP-
systems have affected the management control within a company.  
 
Method: The thesis consists of a qualitative case study of VIDA AB where the 
empirical results have been compared with theories ragarding management control and 
ERP-systems. 
 
Conclusion: The authors have focused mostly on the financial terms budgeting, cost 
accounting, management accounting and performance measurement. Regarding the 
impact ERP-systems have on these methods of control within the VIDA organization, 
the authors have found that some of them are being affected while others do not to the 
same extent. Furthermore, the authors have found that the ERP-systems in general 
generate enormous benefits for VIDA, but if they are not provided with accurate 
information their significance is limited for its usage in the management control. 
 
Keywords: ERP-systems, Management Control, Budgeting, Cost Accounting, 
Management Accounting, Performance Management, Information Systems 
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Inledning	  
 

 det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till författarnas ämnesval samt en 

problemdiskussion och problemformulering. Vidare behandlas studiens syfte och 

avgränsningar samt studiens relevans.  

Bakgrund	  
Ny teknologi har givit företag helt nya möjligheter att använda och lagra information 

och dagens informationssystem har förändrat arbetssättet i mer eller mindre alla 

branscher och verksamheter. Det har medfört att sättet som företag hanterar 

information har blivit allt mer komplext och att informationssystem har fått en mycket 

stor roll i företag. (Falk, 2006)  

 

De första informationssystemen som börjades användas på 1900-talets mitt fokuserade 

på materialplaneringsprocesser och benämndes Material Requirement Planning1. 

Efterhand som de utvecklades fick systemen ökad funktionalitet och omfattade fler 

processer än materialplanering. När systemen började växa ökade samtidigt efterfrågan 

på integrering. Det bidrog till att företagen enklare kunde köpa in och implementera 

informationssystem som var mer anpassade efter organisationen. (Kumar & 

Hillegersberg 2000) 

 

Olika leverantörer började erbjuda olika verksamhetsövergripande affärssystem. 

Enterprise resource planning systems2, som gjorde det möjligt att erhålla ingående 

detaljer om företagets verksamhet, på ett integrerat vis (Davenport, 1998). 

Affärssystemen har varit en av de viktigaste IT- innovationerna för företag det senaste 

decenniet (Beatty & Williams 2007). Det fungerar likt en databas, där information 

samlas på ett och samma ställe. Potentialen med ett välimplementerat affärssystem är 

mycket stor då det länkar samman företags olika områden såsom orderplanering, 

tillverkning, human resources, finansiella system samt distribution med externa 

                                                
1 Fortsättningsvis kommer det benämnas som MRP 
2 Fortsättningsvis kommer det svenska ordet affärssystem användas. 

I 
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leverantörer och kunder till ett integrerat system där data och tillgänglighet delas 

(Davenport, 2000).  

 

Trots den popularitet affärssystemen fått på senare tid är dess risker lika stora som dess 

fördelar. Det finns flera olika exempel på fall där införskaffande och införande av 

affärssystem totalt misslyckats. Därför har bristen på kunskap och erfarenhet 

uppmärksammats kring implementering av affärssystem och dess påverkan på företags 

ekonomistyrning (Davenport, 2000). 

 

Problemdiskussion	  	  
Charlotta Nyberg, konsult på Deloitte, säger i en intervju i tidningen Balans att företag 

måste ha ett långsiktigt tänk kring affärssystem. Hon påpekar bland annat att det 

centrala inte handlar om kostnader för att driftsätta systemet, utan vad det kommer att 

kosta att nyttja det i tio, femton år. Vidare påtalar Nyberg att affärssystem ofta 

genererar i förändringar av företagens styrning och att dessa inte alltid är så lätta att 

handskas med. (Danielsson 2012, s.23) 

 

Davenport (1998) skriver att företag ofta måste ändra sin strategi och styrning för att 

passa affärssystemet då dessa är generiska lösningar vars utformning speglar en rad 

antaganden om hur företag fungerar i allmänhet. Leverantörerna av affärssystem 

försöker strukturera systemet utefter vad som anses vara “best-practices”. Problemet är 

dock att det är leverantörerna och inte kunderna som avgör vad definitionen “best” 

innebär. Detta faktum innebär att affärssystem i stor grad är standardiserade och 

utformade för att vara applicerbara på de flesta former av verksamheter. Upton och 

Staats (2008) menar dock att utbudet av affärssystem har blivit större på senare år och 

på så vis har konkurrensen bland leverantörerna blivit hårdare. Detta har lett till att 

kunder som tidigare inte haft andra val än att implementera stora 

verksamhetsövergripande lösningar numera kan välja andra lösningar bland andra där 

leverantören gjort anpassningar efter kunden och dess krav på affärssystem. 
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Ur dessa resonemang har författarna speciellt intresserat sig för problematiken gällande 

affärssystemets inverkan på företagens ekonomistyrning. Dessutom förs debatter 

huruvida implementering av affärssystem verkligen har någon effekt på företags 

ekonomistyrning. Bland annat Sutton (2000) skriver att ekonomistyrningen påverkas 

markant vid införandet av affärssystem, då den blir effektiviserad och mer greppbar. 

Granlund och Malmi (2002) , å andra sidan, skriver att i en studie på tio företag i 

Finland var det bara fyra av dessa som ansåg att affärssystemet gav vissa förbättringar 

såsom lättare konsolidering och precisare prognoser. I övrigt hade affärssystemet svag 

effekt på ekonomistyrningen. Granlund och Malmi (2002) anser dock att det behövs 

ytterligare forskning på området ekonomistyrning och affärssystem.  Författarna finner 

det därför intressant att kombinera sitt eget intresse för ämnet med forskares 

efterlysningar på ytterligare studier beträffande affärssystems påverkan på den 

ekonomiska styrningen.  

 

Problemformulering	  
 

• Hur och varför påverkar implementeringen av affärssystem ekonomistyrningen 

i ett företag? 

 

Syfte	  
Studiens syfte är att beskriva och förklara hur och varför implementeringen av 

affärssystem påverkar ekonomistyrningen i ett företag.  
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Metod	  
 

 metodkapitlet kommer författarna presentera de grundläggande metoder som 

följts samt redogöra för de metodologiska överväganden som gjorts för att kunna 

genomföra studien.  

Tillvägagångssätt	  
Bryman och Bell (2011) presenterar två olika synsätt på hur förhållandet mellan teori 

ser ut inom företagsekonomin, deduktiv och induktiv teori. Deduktivt synsätt innebär 

att forskare formulerar en eller flera hypoteser som sedan granskas empiriskt för att 

antingen godtas eller förkastas. Det induktiva synsättet är motsatsen till det deduktiva 

där istället generaliserbara slutsatser dras på grundval av insamlad data. Grovt utryckt 

är induktiv teori ett teorigenererande synsätt. Den induktiva processen innebär att en 

frågeställning sätts upp och därefter insamlas empiriskt material för tolkning och 

analys, som slutligen används till formulering av ny teori.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att deduktiv teori huvudsakligen används i kvantitativ 

forskning medan induktiv teori används i kvalitativ forskning. Induktion och deduktion 

innehåller drag av varandra vilket gör det svårt att se tydlig gräns mellan de båda 

synsätten. Det finns författare som menar att de båda synsätten är klart separerade från 

varandra medan Layder (1993) anser skillnaden är så pass obetydlig att den kan anses 

som falsk.  

 

Trots ovanstående påstående är forskare oeniga vilken strategi som passar bäst för att 

förstå världen och kritsiska diskussioner har förts mot både det deduktiva och det 

induktiva synsättet. Deduktion handlar om teoriprövning och synsättet har blivit 

kritiserat då det kan påverka forskare att endast söka information och data som stödjer 

deras hypoteser, vilket kan medföra informationsbortfall. Induktion handlar istället om 

teorigenerering, där en forskare går in utan förväntningar för att sedan samla in empiri 

som blir till ny teori. Syftet är att forskaren inte ska begränsas vid informations-

insamling men kritiker har menat att det är omöjligt att gå ut i världen med en helt 

I 
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objektiv inställning (Bryman & Bell 2011). Jacobsen (2002) menar istället att inget av 

de båda synsätten egentligen är objektiva utan kan ses som två olika sätt att tolka 

verkligheten på.  

 

Inledningsvis kommer författarna samla in teorier gällande ekonomistyrning och 

affärssystem vilket kommer utgöra den teoretiska referensram studien baseras på. En 

sådan process kan beskrivas som deduktiv. Författarna kommer emellertid inte att 

generera några hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning utan kommer att 

använda teorin för att angripa forskningssyftet. Vid granskning och analys av empiri 

kommer studien istället få en induktiv karaktär då reflektioner och diskussioner kring 

affärssystem och ekonomistyrning kommer föras, dock med teori som utgångspunkt. 

Då vår studie kommer styras av ny information och vidare upptäckter kommer den 

därför mestadels ha inslag av induktiv karaktär.  

 

Forskningsmetod	  
Bryman och Bell (2011) skriver att vid framtagning, bearbetning och analys av 

insamlad data kan metoden inriktas mot endera kvalitativ eller kvantitativ forskning, 

beroende på vilken information som forskare valt att arbeta med. Eggeby och 

Söderberg (1999) skriver att distinktionen mellan forskningsmetoderna främst betonas 

av behandling av data. Vidare skriver de att kvantitativ forskning kan betraktas som en 

forskningsmetod som betonar mätningar vid insamling av information samt 

kvantifiering. Detta styrker Jacobsen (2002) genom att skriva att den kvantitativa 

metoden i huvudsak fokuseras på att verkligheten kan mätas med instrument och 

metoder som sedan anger information i numerisk form. Bryman och Bell (2011) skiljer 

den kvalitativa metoden från detta. De skriver att största skillnaden är att i den 

kvalitativa metoden bygger informationen på ord och inte siffror. 

  

Enligt Jacobsen (2002) uppnås en förståelse av sociala fenomen genom användning av 

den kvalitativa metoden och menar att det enda sättet att förstå hur människor tolkar 

den sociala verkligheten, är genom att observera dem och låta dem tala med egna ord. 

Bryman och Bell (2011) påtalar att den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att 



- Metod - 
 

6 
 

skapa en djupare förståelse och kvalité för det som tolkas och undersöks. Dessutom 

bygger metoden på förståelse om hur verkligheten uppfattas och tolkas av människor i 

olika miljöer. 

 

Jacobsen (2002) anser att kvalitativa metoder i större utsträckning är mer mottagliga 

för ny information och är mer anpassningsbar för förändringar under forsknings-

perioden. Detta gör den kvalitativa metoden mer flexibel, vilket till skillnad från 

kvantitativa forskningsmetoder som lägger betydande avgränsningar på vilken typ av 

information som ska samlas in. Vidare menar Jacobsen att kvalitativ metod ofta 

används då forskningsområdet innehåller teoretiska luckor och/eller att problem-

formuleringen är av utforskande natur.   

 

Eftersom författarnas förkunskaper om affärssystemens påverkan på ekonomi-

styrningen är mycket begränsade samt att forskare har olika åsikter om dess påverkan 

ämnar författarna skapa en djupare förståelse genom att undersöka de påverkande 

faktorerna samt vilka konsekvenser de medför. Genom att göra en kvalitativ studie ges 

på så vis en djup bild av hur det verkligen ser ut. Författarna delar även de tankar som 

Jacobsen (2002) för fram om varför den kvalitativa ansatsen i många fall är att föredra. 

Bland annat nämner Jacobsen (2002) att det finns två faktorer till detta. Den första 

faktorn handlar om respondenterna och datainsamlingen. När datainsamlingen sker i 

form av intervjuer blir det respondenten som avgör vilken data som forskaren får 

tillhanda, vilket gör att det krävs en öppen relation mellan parterna vid intervjutillfället. 

Det är med andra ord oftast inte fasta frågor som ställs, utan studien skapas genom 

samtal mellan forskare och respondent vilket medför en djupare och bredare förståelse 

av vad som sätts i perspektiv. Faktor nummer två, enligt Jacobsen (2002), behandlar 

den flexibilitet som studien uppnår genom ömsesidigt samverkande där exempelvis 

problemställningar kan komma att förändras ju längre studien pågår, då ny relevant 

data för undersökningen uppkommit. På så vis ges forskaren möjlighet att successivt 

behandla data under datainsamlingen vilket kan medföra högre kvalité på det 

slutgiltiga materialet.  
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Bryman och Bell (2011, s.300) visar en schematisk bild över de huvudsakliga stegen i 

kvalitativ forskning: 

 

1. Generella frågeställningar. 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 

3. Insamling av relevanta data. 

4. Tolkning av data. 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete.  

6. Rapport om resultat och slutsatser.  

 

För att på bästa sätt besvara studiens frågeställning avser författarna tillämpa en 

kvalitativ forskningsansats. Bakgrunden till påståendet bygger på att studien kommer 

förankra sig i verbal förståelse snarare än numerisk förståelse. Författarna vill även 

förmedla en bild över hur det faktiskt ser ut i den sociala verkligheten. Under 

intervjuprocesser skapas möjligheter att följa upp respondentens svar med följdfrågor 

vilket ger en fördjupad förståelse för hur det faktiskt ser ut. Författarna är medvetna 

om att en kvantitativ studie mycket väl kunde varit tillämpbar, men hävdar att 

datainsamling genom surveyundersökning, det vill säga kvantitativ metod, inte skulle 

bidra med den förståelse som krävs för att svara på just denna studies frågeställning 

(hur och varför).  

	  

Materialinsamling:	  Sekundär	  och	  primärdata	  
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två huvudgrupper av tekniker för 

datainsamling. De två typerna som nämns är sekundärinformation där forskaren 

utnyttjar tidigare insamlat material, samt primärinformation där forskaren samlar in ny 

data.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att det finns flera fördelar med sekundärdata när ett 

projekt ska genomföras. Bland annat nämns att sekundärdata innebär en möjlighet att 

få tillgång till kvalitativt bra data för en bråkdel av de kostnader som skulle krävas om 

studien skulle genomförts helt på egen hand. Dessutom sägs datan besitta hög kvalitet. 
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Med det påståendet avser Bryman och Bell (2011) att urvalsprocedurerna till stor del är 

obevekliga, vilket genererar representativa urval. Detta gäller eftersom de personer 

som svarar för undersökningarna genom etablerade metoder har följt upp och 

analyserat datan för att minimera bortfallsproblemet.  

 

När det gäller intervjuer vid insamling av primärdata, skriver Bryman och Bell (2011) 

att forskaren på detta sätt kan erhålla mängder av användbar data. Dock kan denna data 

i vissa fall vara bristfällig om exempelvis den ställda frågan misstolkats av 

respondenten eller om subjektet som frågan berör är känsligt för den som blir 

intervjuad. Bryman och Bell (2011) menar att primärdatainsamling kan, som ovan 

nämnt, leda till vissa fel. Särskilda förfaranden kan leda till fler fel eller mindre 

noggrannhet än andra. Forskaren måste vara medveten om detta när primärdata 

insamlas. Vetenskapliga artiklar samt litteratur med stark koppling till ämnet kommer 

att användas som sekundärdata. Genom att använda sig av vetenskapliga artiklar kan 

kvaliteten på de teoretiska modellerna säkerställas. Intervjuer kommer att användas 

som primärdata. För att undvika misstolkningar kommer författarna att redogöra för de 

teoretiska begreppens definitioner innan frågor ställs.  

 

Undersökningsdesign:	  Fallstudier	  	  
Urvalsdesign avgör hur insamling och analys av data kommer genomföras och 

påverkar vilken prioritet som ges till olika aspekter i forskningsprocessen. Det som 

utmärker fallstudien från andra undersökningsdesigner är att forskaren vill studera 

unika drag för ett specifikt fall. Ett fall kan vara en person, grupp, organisation och en 

situation (Bryman & Bell, 2011). Avsikten med att göra en sådan studie är att studera 

flera aspekter av en företeelse. En av fallstudiens styrkor är att forskaren kommer nära 

praktiken och kan på vis skapa en djup förståelse för miljön som studeras. Den kan 

också leda till att uppnår oväntade resultat som sedan kan följas upp mer i detalj (Yin, 

2011).  

 

Vad som är ett relevant fall avgörs till stor del av forskningsfrågan. Fallstudier har 

kommit till stor användning i organisationsforskning och även fast de kritiserats har 
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fallstudien som undersökningsdesign varit av stor betydelse för organisations- eller 

företagsutveckling (Lundahl & Skärvad, 1999). Kritiken rör främst 

fallstudieforskningens generaliserbarhet och externa validitet, där det diskuterats om 

ett enskilt fall kan vara tillräckligt representativt för att det ska kunna dras kausala 

samband till andra fall. Anhängare till fallstudier menar istället att studien inte gör ett 

urval från en enda enhet (Bryman & Bell, 2011).  

 

Tack vare fallstudier har det uppkommit mycket intressant forskning. Många forskare 

har hävdat att fallstudien är det bästa sättet att förstå ett företags olika komplexa delar i 

ett sammanhang (Lundahl & Skärvad, 1999). Yin (2011) går ett steg längre och säger 

att djupa fallstudier kan vara nödvändigt för att skapa betydelsefull och användbar 

kunskap. Genom studiens gång är det möjligt att den ställda problemformuleringen 

kommer att ändras då författarna fått ta del av ny information. Det medför att en 

omstrukturering samt analys av informationen kan göras löpande, vilket kan göra att 

studiens kvalitet ökar.  

 

Materialinsamlingen inom fallstudier kan genomföras på flera olika sätt skriver Bell 

och Bryman, 2011. Författarna anser att den kvalitativa fallstudien passar denna 

forskning väl då den fokuserar på information från intervjuer, observationer och olika 

typer av dokument. Enligt Yin (2011) lämpar sig en fallstudie bra när en hur/varför 

frågeställning används, vilket det i denna studie görs. Som tidigare nämnts vill 

författarna komma studieobjekten nära för att skapa en djup förståelse kring det 

aktuella ämnet, vilket faller inom ramen för fallstudiens egenskaper. Fallstudien ger 

även möjlighet till att följa upp spår och resultat som kan medföra att andra intressanta 

aspekter belyses vilket författarna finner högst relevant.  

 

Urval	  och	  avgränsningar	  	  
Enligt Jacobsen (2002) är urvalet en viktig hörnsten i en studie eftersom det avgör 

vilken information som hämtas in. Därför är det viktigt att de enheterna som studeras 

kan bidra med betydelsefull och viktig information som rör problemformuleringen. 

Kvantitativa intervjuer tar mycket tid vilket gör att urvalet i någon mån måste 
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begränsas, vilket i sin tur gör att representativiteten kan försämras. Men eftersom 

kvalitativa intervjuer syftar till att skapa en djup förståelse snarare än att presentera 

generella samband ser författarna därför inte det som ett problem.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att syftet med urval är att få detaljrik och täckande 

information. Vid en kvalitativ forskning ska detta ge en beskrivning av ett visst 

fenomen i en viss population, där population är de olika “enheter” urvalet grundar sig i. 

Bryman och Bell (2011) framhäver kedjeurval och bekvämlighetsurval som de främsta 

kvalitativa urvalsmetoder att använda när en population ska undersökas. 

Bekvämlighetsurval innebär att författare använder en population som för tillfället är 

tillgänglig vilket exempelvis kan innebära att endast en viss kategori människor 

undersöks. Ett kedjeurval kan ses som en typ av bekvämlighetsurval, där forskaren 

först tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för studiens ämne. 

De människorna hjälper sedan forskaren att komma i kontakt med ytterligare 

respondenter som är av relevans för studien (Bryman & Bell, 2011). 

 

Studiens empiriska material kommer grunda sig på företaget VIDA AB3, som under de 

senaste tio åren har satsat stora summor pengar på både utveckling och implementering 

av affärssystem. Då företaget använder ett flertal olika affärssystem, med olika grad av 

standardisering är tanken med studien att författarna ska undersöka två av dessa, där 

det ena är branschanpassat och där det andra är ett egenutvecklat. Undersökningen 

innefattar hur de två valda affärssystemen påverkar VIDA:s ekonomistyrning inom de 

områden de är applicerade inom. Resultatet ska därför kunna fånga upp skillnader som 

uppstått i ekonomistyrningen, efter det att implementeringen av de olika sorterna av 

affärssystem gjorts.   

 

För att bäst kunna svara på uppställd frågeställning kommer författarna använda sig av 

kedjeurval. Initialt har ekonomichefen kontaktats, som sedan ska hjälpa till vid urval 

av respondenterna. Författarna önskar att få träffa controller, ekonomichef, 

systemansvarig, samt koncernchef för att på så sätt beröra stora områden inom 

                                                
3 Som vi senare kommer benämna som VIDA 
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verksamheten. Eftersom författarna kommer ta hjälp av andra personer för val av 

respondenter kan urvalet komma att påverkas, då den första personen i kedjan avgör 

vilka personer som besitter betydelsefull kunskap. Författarna tror inte detta kommer 

påverka studien i negativ riktning, utan snarare tvärtom. Författarna vet i förväg inte 

vilka som använder systemet och vilka personer som varit med i utvecklingsprocessen 

vilket gör att kedjeurval blir en lämplig urvalsmetod.  

 

Det är mycket viktigt att författarna visar intervjupersonerna hänsyn och att personen i 

fråga känner sig trygg och bekväm. Därför kommer intervjuerna ske i en avskild och 

lugn miljö. I början av intervjun kommer författarna presentera sig själva för att sedan 

redogöra för frågeställningen. Inledningsvis kommer några lättare frågor ställas för att 

skapa en kontakt med respondenten. Alla intervjuer kommer att spelas, förutsatt att 

författarna fått den intervjuades godkännande. På det viset kan författarna gå tillbaka 

och lyssna av samtalet för att försäkra sig om att ingen viktig information förbises.  

 

Kvalitativa	  intervjuer	  	  
Bryman och Bell (2011) skriver att vid kvalitativa intervjuer låter forskaren 

respondenten stå i centrum för att på så vis fånga upp dennes intressen och synpunkter. 

Forskaren kan vid kvantitativa intervjuer vara mer flexibel i sin undersökningsprocess 

än forskare som förhåller sig till kvantitativa metoder. Detta innebär således att 

forskaren i viss mån kan frångå sitt material och låta respondenten styra intervjun i den 

riktning den vill. Det som är positivt med detta är att materialet på så vis blir väldigt 

informationsrikt, men nackdelen är att det kan bli svårt för forskaren att koda och 

sammanställa materialet.  

 

Jacobsen (2002) menar att det finns två sorter av kvalitativa intervjuer; de öppna och 

de slutna intervjuerna. Bryman och Bell (2011) beskriver även dessa sorter av 

intervjuer men kallar dessa för ostrukturerade respektive semistrukturerade intervjuer. 

De olika författarna använder alltså här olika uttryck men menar i stort samma sak. 

Jacobsen (2002) skriver att i de öppna intervjuerna saknar forskaren intervjuguide och 

frågorna ställs utan ordningsföljd. Motsvarigheten, enligt Bryman och Bell (2011), är 
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de ostrukturerade intervjuerna som går ut på att forskaren oftast ställer en eller ett fåtal 

frågor som sedan respondenten fritt får associera kring. Vidare skriver Jacobsen (2002) 

att i de slutna intervjuerna har frågorna fasta svarsalternativ, medan Bryman och Bell 

(2011) beskriver de semistrukturerade intervjuerna som att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet 

att utforma svaren som den själv önskar.  

 

Författarnas huvudsakliga tanke är att i den empiriska delen förlita sig på primärdata i 

form av semi-strukturerade intervjuer och i den teoretiska delen förlita sig på 

sekundärdata. Intervjuer kommer att hållas med personer på ett företag som i sitt arbete 

använder affärssystem och som arbetar med någon form av ekonomistyrning. Vid 

intervjuerna kommer författarna använda sig av en intervjuguide. Denna kommer att 

innehålla specifika teman och frågor som gör det möjligt att få information om hur 

intervjupersonen upplever sin värld och situation. Information kan sedan tolkas och 

diskuteras med problemformuleringen som grund. Enligt Bryman och Bell (2011)  är 

det viktigt att de frågor som är med i intervjuguiden rymmer flexibilitet och inte är allt 

för specifika.  

 

Som komplement till de kvalitativa intervjuerna kommer författarna även använda sig 

av telefonintervjuer för att ställa kompletterande frågor.   

 

Tolkning	  av	  empiriskt	  material	  
Miles (1979) beskriver den analytiska delen av kvalitativ data som en “attraktiv plåga” 

på grund av lockelsen av dess omfattning samt svårigheterna med att finna vägen i det 

stora materialutbud som finns. Bryman och Bell (2011) skriver att ett av de största 

problemen med kvalitativa undersökningar är att de snabbt genererar ett stort, 

svårhanterat datamaterial i form av exempelvis fältanteckningar, intervjuskrifter och 

dokument av olika slag. Detta gör att det blir svårt för forskaren att välja ut det mest 

relevanta materialet och valet av analysmetod blir därför högst centralt.  
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Bryman och Bell (2011, s. 449) skriver att det vanligaste tillvägagångssättet för analys 

av kvalitativa data är genom grundad teori. De förklarar ansatsen som: “teori som 

härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan 

datainsamling, analys och den resulterande teorin.” Hartman (2001) skriver att själva 

idén med grundad teori är att den helt och hållet ska vara grundad i data och inte 

utarbetad från förutsatta begrepp, teorier eller frågeställningar. 

 

Bryman och Bell (2011) påstår att metodens grundläggande drag är att den är inriktad 

på utveckling av en teori på grundval av data och ett synsätt som är iterativt, eller med 

andra ord, där insamling och analys sker parallellt och i en växelverkan med varandra.  

En viktig del inom grundad teori är, enligt Hartman (2001), att formulera en teori som 

förmedlar en viss förståelse för hur människor som tillhör en viss grupp uppfattar 

verkligheten. Andra fördelar med metoden är att den har möjligheten att fånga 

komplexitet inom områden samt ge dessa ny energi (Bryman & Bell, 2011).  

 

Trots att den grundade teorin kanske är det vanligaste sättet, skriver Bryman och Bell 

(2011) att även analytisk induktion är ett relativt vanligt tillvägagångssätt för analys av 

kvalitativ data. Hartman (2001) förklarar metoden så som att forskaren samlar in 

datamaterial utan att från början ha en given hypotes. Insamlingen styrs helt och hållet 

av en frågeställning. Efter insamlingen börjar analysen där forskaren, om ett entydigt 

samband i datamaterialet påträffas, sedan kan dra slutsatsen att sambandet inte bara 

råder i datamaterialet utan även generellt. En generell hypotes kan därmed framställa 

samt verifieras av datamaterialet. Den analytiska induktionens baksida är, enligt 

Bryman och Bell (2011), att det räcker med ett enda fall som inte stämmer överens 

med den genererade hypotesen för att datainsamlingen ska fortsättas eller för att en 

omformulering av hypotesen ska göras. 

 

Författarna avser att tillämpa den grundande teorin för tolkningen av det empiriska 

materialet i studien. Anledningen till det är att undersökningens syfte inte ämnar 

generera någon hypotes som kan användas för generella slutsatser, något den 
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analytiska induktivismen förespråkar. Den kvalitativa dataanalys som kommer 

genomföras korrelerar mer med den grundade teorin, då det författarna vill framställa 

ska förmedla hur verkligheten uppfattas av den valda organisationen.  

	  

Kvalitetsmått	  
Det går att bedöma kvaliteten på det insamlade materialet ur flera olika synvinklar. Ur 

ett kvalitativt metodperspektiv förespråkar Guba och Lincoln (1985) och Guba och 

Lincoln (1994) två grundkriterier, trovärdighet och äkthet. Dessa kan brytas ner i 

ytterligare bedömningskriterier som noggrant bör diskuteras. Trovärdighet kan brytas 

ner till fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 

kunna styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2011).  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) innebär tillförlitlighet att forskaren följer de regler som 

finns och att resultaten rapporteras till de personer som berörs. Detta ska göras för att 

säkerställa att de uppfattade resultaten överensstämmer med verkligheten så att det blir 

trovärdigt för externa parter. Det uppnås genom att följa de regler som finns inom 

kvalitativ metod samt att respondenten får kommentera studiens innehåll och relevans. 

Därför kommer forskningsrapporten skickas till alla som varit delaktiga i intervjuer 

och möten.  

 

Överförbarhet syftar enligt Bryman och Bell (2011) till att bedöma i vilken 

utsträckning resultat kan generaliseras till andra situationer och olika miljöer. 

Pålitlighet har sitt fokus på att säkerställa att alla faser av forskningsprocessen finns 

tillgängliga och är dokumenterade. Syftet är att det enkelt ska gå att återskapa 

processerna så att en ny likvärdig forskningsstudie ska kunna komma fram till samma 

resultat. Under forskningsprocessen ska studien granskas av handledare, examinatorer 

och seminariedeltagare. Det gör att andras synpunkter medför ett ökat granskande 

synsätt.  

 

Det sista delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera som innebär att forskaren 

säkerställer att allt agerande har skett i god tro så att personliga värderingar inte vägs in 
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i studien och den därmed förblir objektiv (Bryman & Bell, 2011). Vi författare anser 

att vi varken har någon djupare empirisk eller teoretisk kunskap inom ämnet och därför 

inte heller några direkta personliga värderingar. Dock är det naivt att tro att det inte 

skulle utvecklas personliga åsikter under forskningens gång.  

 

Även äkthet delas in i delkriterier som dock är mer generella än de som berör 

trovärdigheten. Äkthet delas upp i följande delkriterier; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 

Rättvis bild syftar till att säkra att de åsikter och uppfattningar som presenteras till följd 

av undersökningen stämmer överens med de värderingar och åsikter som de som 

deltagit i studien har. Ontologisk autenticitet handlar om i vilken utsträckning 

undersökningen hjälper de som har medverkat att öka sin förståelse för den sociala 

miljö och situation de lever i. Pedagogisk autenticitet berör i vilken utsträckning 

medverkandena har fått en bättre bild av hur andra personer i miljön uppfattar sin 

omgivning. Katalytisk autenticitet bedömer i vilken grad de som har medverkat i 

undersökningen kan förändra sin situation. Det sista delkriteriet för äkthet är taktisk 

autenticitet vilket innebär i vilken utsträckning deltagarna har förändrat sin möjlighet 

att vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2011). 

 

Kvalitetsmåtten och dess kriterier ställs gentemot den forskningsmetod som 

undersökningen baseras på. Beträffande trovärdigheten i undersökningen bedömer 

författarna den som låg vilket framgår när den bryts ner i delkriterierna för 

trovärdighet. Tillförlitligheten kan dock anses som hög då det går att följa de regler 

som finns och förmedla resultaten till de berörda relativt enkelt. Överförbarheten anses 

som förhållandevis låg då författarna tror att generaliserbarheten påverkas negativt 

eftersom undersökningen bygger på en fallstudie av ett enskilt företag. Dock anser 

författarna att det finns en viss grad av generaliserbarhet, speciellt då företag i samma 

bransch studeras och som använder liknande affärssystem. Pålitligheten anses också 

som förhållandevis låg då det är svårt att återskapa semi-strukturerade intervjuer.  För 

intervjuer finns det endast riktlinjer och förslag till frågor och att kunna få exakt 

samma svar vid ett återskapande känns inte troligt. Det sista delkriteriet att kunna 
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styrka och konfirmera är svårare att bedöma då strävan mot objektivitet alltid bör ligga 

i fokus vid en undersökning. Det är dock väldigt svårt att säkerställa att personliga 

värderingar inte vägs in vilket gör att även detta kriterium bedöms som svagt.  

 

Kvalitetsmåttets äkthet bedöms som tillfredsställande vid semistrukturerade intervjuer. 

Under förutsättningen att intervjuerna är oberoende kommer de således ge en 

rättvisande bild. 

Ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet bedöms som kvalitativ 

eftersom undersökningar på företag kan hjälpa många anställda att förändra och 

utveckla sin situation och miljö inom företaget. Den kan även förbättra relationen 

mellan anställda då de får en djupare förståelse för sin omgivning och kan på så sätt 

även kan bidra till framtida förändringar. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att denna undersökning håller en relativt låg 

trovärdighet men att detta kompletteras av en högre äkthet. Semi-strukturerade 

intervjuer är och kommer alltid att vara svåra att replikera och generalisera men de kan 

även hjälpa till att skapa en djupare och mer rättvisande bild av det som studeras. 
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Teoretisk	  referensram	  
 

 detta avsnitt vill författarna ge en övergripande inblick över vad det valda ämnet 

handlar om. Metoden för detta är att presentera forskning inom området. 

Avsnittet kommer att delas upp genom att först beskriva ekonomistyrningen som helhet, 

för att sedan konkretisera begreppet affärssystem. 

Ekonomistyrning	  
Begreppet “ekonomistyrning” kan förklaras på flera olika sätt beroende på vem som 

tillfrågas. Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet, men oavsett vilken 

forskare som tillfrågas beträffande ekonomistyrning, är definitionen i grund och botten 

densamma. Anthony (1965) skriver att begreppet ekonomistyrning kan definieras som 

en process till för att säkerställa att resurser erhålls och används effektivt i utförandet 

av organisationens mål.  

 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att ett ekonomisystem är ett föreskrivet och 

ofta upprepande sätt att genomföra en eller flera aktiviteter för ekonomisk styrning. 

Systemen karaktäriseras av mer eller mindre rytmiska, samordnade och återkommande 

steg som syftar till att uppnå ett specifikt mål. Fisher (1995) tolkar begreppet som att 

styrning används för att skapa förutsättningar som motiverar en organisation att nå sina 

förutbestämda mål. Otley (1999) skriver att ekonomistyrning lämnar information som 

är avsedda att vara till nytta för chefer i sitt arbete och att hjälpa organisationer med att 

utveckla samt upprätthålla lönsamma beteendemönster. Nationalencyklopedin (internet 

1) definierar ekonomistyrning istället på följade sätt:  

 

“avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att 

nå vissa ekonomiska mål. Ekonomistyrning omfattar dels planering med hänsyn till 

förväntade förhållanden och parering mot oväntade händelser, dels uppföljning och 

utvärdering med rapporter.” 

 

I 
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Källström (1990) väljer att dela upp ekonomistyrningen i två olika tidsperspektiv, 

nämligen det framåtblickande och det bakåtblickande. Det framåtblickande 

perspektivet inom ekonomistyrningen behandlar bland annat budget och förkalkyler 

medan det bakåtblickande fokuserar på efterkalkyler med mera. De två perspektiven 

ska sedan integreras så att en optimal styrning av verksamheten kan uppnås.  

 

Ekonomistyrning handlar alltså om, oberoende av vem som definierar begreppet, olika 

tillvägagångssätt för ett företag att nå sina uppsatta ekonomiska och organisatoriska 

mål. De flesta forskare är därmed eniga om att ekonomisk kontroll är en process som 

chefer använder subjektivt för att påverka prestanda och beteende hos de personer som 

tillsammans bildar en organisation eller ett företag. 

 

Ekonomistyrningens	  utveckling	  och	  kritik	  
Ax och Ask (1995) för ett intressant resonemang beträffande ekonomistyrning. De 

menar att företagsmiljön har upplevt kraftiga förändringar under de senaste årtiondena 

och att denna förändring kommer vara i rörelse även under kommande decennier. 

Anledningarna bakom förändringarna, menar Ax och Ask (1995), är ständig utveckling 

inom tillverkningstekniker, hårdare internationell konkurrens och kortare 

produktlivstidscykler. Dessa faktorer har bidragit till krav på företagen att förändra 

sina sätt och filosofier för styrning och planering av verksamheten. Ax och Ask (1995) 

skriver att intresset för utveckling av bland annat nya synsätt, begrepp och metoder inte 

bara efterlyses av akademiker utan även av praktiska användare.  

Johnson och Kaplan (1987) menar att i stort sett att allt som förknippas med 

produktkalkylering och ekonomistyrning inte fullt ut har utvecklats i takt med att 

företagets miljö förändrats. Det innebär att de principer och metoder som användes då 

boken skrevs, även användes i början av förra århundradet. Utvecklingen av tekniker 

inom ämnesområdet de senaste hundra åren har sålunda stått relativt stilla, med 

undantag för införandet av datoriserade rutiner på 1960-1970-talen. Vidare skriver 

Johnson och Kaplan (1987) att omfångsrik kritik riktats mot den bristfälliga 

utvecklingen inom produktkalkylering och ekonomistyrning, som till stor del beror på 

att informationen i företagens ekonomisystem inte är anpassad till de olika 
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informationskrav som finns. Information måste vara användbar för beslutsfattare för att 

dessa ska kunna skapa en struktur inom organisationen.  

 

Efter att denna kritik framförts påbörjades arbetet bland flera forskare att utveckla de 

befintliga ekonomistyrningsmetoderna eller rent av ersätta dem med nykomponerade 

sådana. Exempelvis utförde Cooper och Kaplan (1991) en studie där de under ett halvt 

decennium undersökte flertalet olika kalkylsystem i totalt 31 företag inom de 

världsledande ekonomierna. Syftet var att kartlägga olika symptom och problem som 

de befintliga kalkylsystemen gav upphov till för att finna de underliggande orsakerna 

till dessa. Resultatet av studien visade att flera av företagen hade, av missnöje mot de 

befintliga systemen, utvecklat sina egna metoder för till exempel hur omkostnader 

skulle fördelas. Åtta av dem hade oberoende av varandra valt att fördela 

omkostnaderna i två steg baserade på volymrelaterade och icke-volymrelaterade 

fördelningsnycklar. Ett av dessa åtta företagen hade valt att kalla sitt egenutvecklade 

kalkylsystem för “Aktivitetsbaserad kalkylering”, vilket senare kom att utvecklas till 

dagens ABC-kalkylering (activity based costing).  

 

Ämnesområdena produktkalkylering och ekonomistyrning tog fart i utvecklingen efter 

genomslaget med ABC-kalkylering på mitten av 90-talet. Området där utvecklingen tar 

sin utgångspunkt kallas för Cost Management och begreppet kan sägas vara ett område 

där utvecklingen inom ekonomistyrningsområdena görs mot bakgrund av nya 

förutsättningar. Det innefattar bland annat utveckling av nya synsätt, metoder och 

begrepp, samt anpassning av redan existerande och etablerade sådana. (Ax & Ask, 

1995) 

 

Ekonomistyrningens	  olika	  delar	  
Som framgår under föregående rubrik är ekonomistyrningen ett brett begrepp. 

Författarna kommer nu därför försöka konkretisera ämnet något genom att beskriva 

dess traditionellt ingående komponenter.  
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Anthony och Govindarajan (2007) menar att uppdelningar av företagens styrning 

vanligtvis består av en formell och en informell del. Författarna bedömer att den 

formella styrningen är den del som kan påverkas av ett affärssystem och därför 

kommer endast denna metods innebörd förklaras. Således kommer den informella 

delen förbises eftersom författarna inte vill riskera att hamna för långt ifrån den valda 

problemformuleringen.  

	  
Den	  formella	  styrningen	  

Anthony (1965) skriver att ett formellt styrsystem berör begrepp som strategi, 

ettårsstyrning samt operativ styrning. Med strategi, menar Anthony och Govindarajan 

(2009), vilken inriktning och vilka mål företaget ska ha samt vilka olika affärsidéer och 

strategier som ska implementeras för att nå dessa. Tidshorisonten är av det längre 

slaget, ofta tre år eller mer och karaktäriseras av framtida osäkerhet. Med bakgrund 

mot den rådande osäkerheten är den strategiska planeringen inte speciellt statisk utan 

mer fria restriktioner bör tillhandahållas då framtida åtgärder lätt ska kunna revideras. 

 

När det gäller ettårsstyrningen, skriver Anthony och Govindarajan (2009), att företag 

här ska konkretisera vad som kommit till uttryck i den strategiska planeringen. I denna 

fas bör planeringen vara mer detaljerad och aningen mer fast än den strategiska 

planeringen. Faktorer som lönsamhet, likviditet och soliditet i form av budget bör 

finnas med i denna fas av ekonomistyrningen. Tidshorisonten är kortare än den 

strategiska planeringen och ligger inom tidsramen ett till tre år. Den operativa 

styrningen handlar om planering av aktiviteter som utförs på daglig basis. Riktlinjerna 

som den operativa styrningen utgår från är sådana som tagits fram i ettårsstyrningen. 

Ofta tar den operativa styrningen uttryck i andra former än bara finansiella (Anthony 

och Govindarajan, 2009). 

	  
Traditionella	  synsätt	  på	  ekonomistyrning	  

För att de ovan nämnda tillvägagångssätten inom ekonomistyrning ska kunna vara 

tillämpbara krävs det att olika verktyg appliceras till dem. Anthony och Govindarajan 

(2007) nämner flera olika verktyg för ekonomisk styrning, men författarna har valt ut 
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dem som för studien är mest relevanta. Någon ingående beskrivning av dem kommer ej 

göras, utan tanken är att i detta avsnitt ge en överblick av dem för att senare i den 

teoretiska referensramen beskriva hur de påverkas av affärssystemen.  

 
Budgetering 
Anthony och Govindarajan (2007) skriver att budget är ett viktigt och effektivt verktyg 

för kortsiktig planering och kontroll inom organisationer. Vad som gör budgeten så 

central inom ekonomistyrning är att den i viss mån kan säkerställa att faktiska 

kostnader inte överstiger vad som budgeterats utan att ledningen är medvetande om 

detta. Dessutom utgör budgetering en viktig länk mellan planering och kontroll av 

prestationer.  

 
Kalkylering 
Bhimani et al. (2008) skriver att genom kalkylering mäts och rapporteras såväl 

finansiell som icke-finansiell information, relaterat till företagens förvärv eller 

konsumtion av resurser. Kalkylering förser information till både intern- och 

externredovisning. 

	  
Internredovisning 
Välfungerande internredovisning underlättar ledningars arbete med att styra, planera 

och kontrollera organisationer. Dessutom hjälper den till att öka beslutsfattandet, 

förbättra strategiutvecklingen samt utvärdera befintliga strategier. Fokus ligger på 

prestationer, det vill säga att förbättra den organisatoriska prestandan. (Kaplan & 

Atkinson, 1998) 

 
Prestationsmätning 
Kaplan och Atkinson (1998) skriver att prestationsmätning antingen kan mätas i 

finansiella termer eller i icke-finansiella termer. De finansiella måtten är förmodligen 

de mest vanligt förekommande då de fokuserar på nyckeltal, exempelvis resultat, 

lönsamhet, försäljning och kostnader som direkt berör företagets långsiktiga mål och 

då de ger en sammanställd bild över företagets resultat.  

 

När det gäller icke-finansiell prestationsmätning skriver Chatterjee och Levine (2006) 

att målet är att anpassa ledningens incitament så att ett långsiktigt värde för aktieägarna 
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skapas. Merchant och Van der Stede (2007) skriver att exempelvis tillväxt, 

marknadsandel, kundnöjdhet, kvalitet och produktutveckling är komponenter som bör 

ses över för att höja sina icke-finansiella prestationer.  

 

Definition	  av	  Affärssystem	  
Likt begreppet ekonomistyrning är det fortfarande oklart hur begreppet affärssystem 

ska definieras. Nationalencyklopedin (internet 2) definierar begreppet affärssystem 

som: 

 

“informationssystem, IT-system som stödjer flera viktiga funktioner i en verksamhet, 

t.ex. företag. Affärssystemets främsta uppgift är att bl.a. hantera centrala funktioner 

och processer genom att bidra till att förbättra beslutsunderlag och effektivisering av 

viktiga processer.” 

 

Davenport (1998) tolkar begreppet affärssystem som en kollektion av integrerade 

moduler som har till uppgift att lagra all företagsinformation på ett och samma ställe 

och har på så vis möjligheten att kontrollera hela företag. Affärssystem bygger på Data 

Warehouse där all information förs in endast en gång. Umble et al. (2002) menar att 

affärssystem är en typ av mjukvara som till stor del används för att integrera 

information över organisationens alla funktioner. Detta för att automatisera företagens 

affärsprocesser. 

 

Magnusson och Olsson (2010) definierar begreppet affärssystem som ett standardiserat 

verksamhetsövergripande systemstöd. De menar att begreppet standardiserat åsyftar till 

skillnad från specialanpassade system, att systemet tas emot som de är, och 

anpassningar sker kring dessa standardiseringar. Vidare tolkar de verksamhets-

övergripande som ett systemstöd som ger en översikt och kontroll över företagets olika 

funktioner och informationsflöde.  

 

Gemensamt med ovanstående definitioner är att systemen samlar information om 

verksamheten som ska leda till ökad kontroll och effektivisering. Affärssystem 
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definieras även, oberoende vem som beskriver begreppet, som ett system som 

integrerar flera, eller stora delar av företagets funktioner. Umble et al. (2002) skriver 

att affärssystem används för att effektivisera, styra och leda företag.  

	  
Affärssystems	  utveckling	  
Affärssystemen utvecklades relativt långsamt från att de började avändas på 1960-talet 

till dess att allt fler företag började använda system på 1990-talet (Worster et al., 

2011). Tidigare var systemen avsedda att hantera traditionella lagerprocesser som 

senare utvecklades till MRP-system. Det var en programvara som fokuserade på 

tidsåtgång för underenheter, planering och upphandling. Syftet var även att beräkna det 

materialbehov som uppstod vid tillverkning (Umble et al., 2002). 

 

MRP-systemen utvecklades under 1980-talet och med dessa som bas skapades en ny 

generation av system, Manufacturing Resource Planning (MRP-II) (Worster et al., 

2011). Magnusson och Olsson (2010) menar att liksom MRP fokuserade MRP-II på 

tillverkningsprocesserna, men den stora skillnaden var att MRP-II kunde integrera 

stora delar av materialhanteringen vilket gjorde att systemet fick en mer 

verksamhetsövergripande bild. Systemen innefattade även funktioner som till exempel 

inköpshantering, vilket lade grunden till Just-In-Time (JIT).  

 

JIT var nästa steg i affärssystemsevolutionen som tillsammans med den snabba IT-

utvecklingen och användningen automatiserade större delar av företag (Worster et al., 

2011). I början av 1990-talet tog utvecklingen det sista steget till vad som idag 

beskrivs som affärssystem. Till skillnad från tidigare former av informationssystem 

bidrog utvecklingen till integrering av bland annat ekonomi, projektledning, 

personaladministration och teknik (Magnusson & Olsson, 2010). Worster et al. (2011) 

skriver att denna utveckling medförde att affärssystem kunde användas i mer än bara 

tillverkande företag då de var mer administrativt utvecklade.  

 

Affärssystemen utvecklas än idag, vilket till stor del beror på den snabba utveckling 

som sker inom IT. Utvecklingen har gjort systemen mer användarvänliga, något som 
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har resulterat i kraftig expansion världen över (Umble et al., 2002). Milstolpen i 

affärssystemens expansion blev versionen R/3 av standardsystemet SAP, som idag är 

ett av världens mest använda affärssystem (Magnusson & Olsson, 2010). 

	  
Affärssystems	  funktioner	  och	  omfattning	  
Som tidigare nämnts är affärssystem en omfattande databas med många olika 

funktioner. Nedan i bild 3:1 visas en övergripande lista över olika funktioner som stöds 

av affärssystem: 

 

Financials	   Operations	  and	  Logistics	  
Accounts	  receivable	  and	  payable	   Inventory	  management	  	  

Asset	  accounting	  	   Materials	  management	  	  
Cash	  management	  and	  forecasting	  	   Plant	  maintenance	  

Cost-‐element	  and	  cost-‐center	  accounting	   Production	  management	  	  
Executive	  information	  system	   Project	  management	  	  

Financial	  consolidation	  	   Purchasing	  
General	  ledger	   Quality	  management	  	  

Product-‐cost	  accounting	  	   Routing	  management	  	  
Profitability	  analysis	   Shipping	  	  

Standard	  and	  period-‐related	  costing	   Vendor	  evaluation	  
	  	   	  	  

Human	  Resources	   Sales	  and	  Marketing	  
uman-‐resource	  time	  accounting	   Order	  management	  

Payroll	   Pricing	  	  
Personnel	  planning	   Sales	  management	  	  
Travel	  Expenses	   Sales	  planning	  

Umble et al. (2002, s.243) 

 

Magnusson och Olsson (2010) skriver att affärssystem är uppbyggda på moduler med 

särskilda funktioner som är anpassningsbara beroende på i vilken organisation de ska 

appliceras. Dessa moduler beskriver Yen et al. (2002) som fristående applikationer 

som hanterar speciella områden i en organisation. De menar att information och data 

samlas in via databasen och skickas vidare till de fristående applikationerna vilket i sin 

tur ger stöd åt företagens olika funktioner och processer. 
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Företag kan anpassa strukturen på deras affärssystem genom konfiguration. Detta 

innebär att företag anpassar var och en av de valda modulerna som ska appliceras inom 

organisationen med deras användarområde. Konfigurationen gör så att funktioner och 

användande ska passa den organisationsstruktur och även de processer som existerar 

inom företaget (Davenport, 1998).  Umble et al. (2002)  menar att då olika modulers 

funktioner är bestämda, avgränsar det konfigurationsmöjligheterna eftersom företagen 

då måste ta hänsyn till affärssystemens olika begränsningar. Det gör att företag ofta 

måste göra en kompromiss mellan arbetets tillvägagångssätt och affärssystemens 

moduler för att systemet ska fungera tillfredställande. 

 

Figur 3:2: Överblick över möjlig struktur på ett affärssystem 

 
Källa: (Internet 3) 
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Grad	  av	  standardisering	  
Hedman et al. (2009) menar att det finns olika grad av standardisering av affärssystem. 

De menar att affärssystems struktur kan vara allt ifrån egenutvecklade system som är 

det mest verksamhetsanpassade systemet, till standardiserade affärssystem som är 

baserade på en best-practise lösning. Att implementera ett affärssystem är oftast en 

kostsam och svår process eftersom det tar tid att konfigurera systemet med 

organisationens verksamhet, oavsett grad av standardisering (Morton & Hu, 2008). 

Följande avsnitt kommer ge en liten bakgrund till hur anpassningsbara olika 

affärssystem är samt hur de påverkar verksamheten. 

	  
Standardiserade	  affärssystem	  

Hedman et al. (2009) skriver att de flesta affärssystem är så kallade ”mass customized 

products”. Begreppet innebär att affärssystemen är en produkt som skapats och 

utvecklats för flera potentiella kunder, men som ska kunna individualiseras för unika 

verksamhetsområden. Morton och Hu (2008) delar dessa tankegångar och menar att 

dessa standardiserade system oftast inte är branschanpassade, utan syftet med 

standardiserade system är att de ska vara funktionella oberoende för vilken verksamhet 

de implementeras i.  

 

Att implementera standardiserade affärssystem innebär att företag troligtvis måste 

anpassa vissa delar av sin verksamhet till systemets funktioner (Morton & Hu, 2008). 

Enligt Chen (2001) är detta en kostsam och tidskrävande process eftersom många 

organisationer har unika och branschspecifika processer och aktiviteter. Detta har 

bidragit att systemleverantörer börjat utveckla mer branschanpassade system då 

missnöjet mot de högt standardiserade affärssystemen ökat bland användarna. 

(Hedman et al., 2009).  

 

Branschanpassade	  affärssystem	  

Hedman et al. (2009) skriver att branschanpassade affärssystem är mer eller mindre 

standardiserade programvarupaket som är specifikt anpassade till en viss bransch. Det 

innebär att större delar, eller hela system är tekniskt och processbaserat anpassade för 
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branschen företaget verkar inom. Det kan vara till fördel då företag inom samma 

bransch ofta arbetar med liknande processer och kan på så sätt använda sig av liknande 

tekniska lösningar. Bingi et al. (2006) skriver att andra fördelar med att implementera 

branschanpassade affärssystem är att kostnaderna och implementeringsperioden sänks. 

En systemleverantör kan utveckla och anpassa ett system i relativ hög grad, men då 

systemen mer eller mindre är standardiserade så är anpassningsbarheten inte lika hög 

som hos ett egenutvecklat affärssystem, menar Hedman et al. (2009). 

 

Egenutvecklade	  affärssystem	  

Egenutvecklade affärssystem är system som antingen utvecklats inom företaget eller 

som tagits fram av leverantörer som gjort anpassningar för ett specifikt företag 

(Hedman et al. 2009). Olsen och Sætre (2007) skriver att framtagning och anpassning 

av egenutvecklade affärssystem är en komplex och tidskrävande process. Trots det kan 

en implementering ge positiva effekter, exempelvis kan företaget göra stora 

kostnadsbesparingar och öka effektiviteten inom företaget. Olsen och Sætre (2007) 

menar även att anställda kan känna sig mer bekväma i ett egenutvecklat affärssystem, 

då systemens funktioner är mer anpassade till deras verksamhet.  

 

Alla företag måste ha kontroll över informationsflödet som finns i organisationen, 

vilket kan underlättas med affärssystem skriver Johansson och Sudzina (2008). Som 

författarna skrivit ovan finns det olika grader av standardiserade affärssystem som 

organisationer kan använda för att organisera information i verksamheten. Oberoende 

standardiseringsgrad ska systemen fungera väl i verksamheter där de appliceras. Olsen 

och Sætre (2007) skriver att många chefer utesluter möjligheterna att utveckla sina 

egna affärssystem, då de anser denna process för tidskrävande och kostsam, vilket gör 

att standardsystem oftast ses som den enda lösningen. Johansson och Sudzina (2008) 

skriver att en implementering av ett affärssystem påverkar organisationens verksamhet, 

oberoende vilken grad av standardisering affärssystemet har.  
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Affärssystemets	  påverkan	  på	  företag	  
Enligt Davenport (1998) kan införandet av affärssystem få omfattande strategiska 

konsekvenser för ett företag. Med hjälp av affärssystem pressas företag att bli mer 

integrerade vilket tillåter dem att skapa plattare och flexiblare organisationer. 

Införskaffande och implementering av affärssystem innebär enligt Nah et al. (2001) 

även att produktiviteten och kvaliteten på utfört arbete generellt sett ökar. Till stora 

delar beror det på att affärssystem erbjuder standardiserade och förenklade lösningar 

för de dagliga arbetsuppgifter som måste utföras, men även att informationsutbytet 

förbättras mellan anställda på olika avdelningar (Kemp & Low, 2008). 

 

Nilsson et al (2010) skriver att på 1980-talet lyftes det i olika debatter fram att en 

traditionell ekonomistyrning ofta baseras på information som är för gammal, för 

aggregerad och därmed inte möjlig att använda i framåtriktat beslutsfattande. Med 

moderna affärssystem är dessa problem nu möjliga att reducera. Integrationen och 

realtidsorienteringen löser tidsproblemet, integrationen och ”drill-down-

funktionaliteten” aggregeringsproblemet, samtidigt som irrelevansproblemet av data i 

mångt och mycket kan reduceras genom den grad av flexibilitet och bredare styrning 

som databashantering och modularisering kan erbjuda. 

 

Ytterligare effekter har identifierats vid implementering och användande av 

affärssystem. (King, 2005; Umble et al., 2003).  

 

• Ökad samordning mellan organisationens enheter: Genom att integrera olika 

enheter kan affärssystemet återge en helhetsbild för hela verksamheten, vilket 

gör det enklare att kontrollera helheten. 

• Effektivare arbetssätt: Affärssystemen är uppbyggda på en best-practise 

lösning som innebär att arbetsprocesserna kan skötas på ett optimalt sätt. På så 

vis kan företaget förbättra sina arbetsrutiner och samtidigt få 

realtidsinformation från affärssystemen. 



- Teoretisk referensram - 
 

29 
 

• Minskade operationella kostnader: Med informationen som affärssystemen 

hanterar kan företagen minska lagerhållning, förbättra orderhantering och 

minska kostnader för transport och logistik. Även IT-kostnader kan sänkas 

betydligt då ett affärssystem ersätter ett flertal separata system. Olika typer av 

system kräver olika kunskaper vilket gör att kunskapskrav och därmed 

kostnader för hantering av IT ökar. 

• Snabb informationsinsamling för beslutsfattande och administrativ kontroll 

samt stöd för strategisk planering: Med affärssystemens information kan 

företag enklare fatta beslut som gynnar deras strategi. 

Trots de fördelar som användning av affärssystem innebär finns det enligt 

Marnewick och Labuschagne (2005) även en rad negativa aspekter. 

• Minskad flexibilitet: Affärssystemet måste i någon mån standardiseras, vilket 

medför att flexibiliteten i olika arbetsmoment kan hämmas eftersom anställda 

tvingas att anpassa sig efter de uppbyggda moduler och applikationer som finns 

tillgängliga i systemet. (Shiang-Yen et al., 2010) 

• Minskad konkurrenskraft: Standardiserade affärssystem som är uppbyggda 

kring en best-practice idé innebär att de företag som använder samma 

affärssystem kan få liknande arbetssätt. Om företagens arbetssätt till stor del 

liknar varandra finns det risk för försämrad konkurrenskraft. Eftersom det inte 

existerar en best-practice lösning i praktiken, är det nödvändigt att göra 

anpassningar av affärssystemet, dock mot en högre kostnad. Genom 

specialanpassningar kan därför företag bibehålla sin konkurrenskraft. 

(Davenport, 1998) 

• Höga implementeringskostnader: Vid införandet av affärssystem är 

kostnaderna för utbildning, överföring av data från gammalt system, 

organisationsförändringar, inhyrda konsulter och även själva affärssystemet 

ofta är mycket höga. Det tillkommer sedan utgifter för licens och 

driftkostnader. (Davenport, 1998) 
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• Felaktig informationsspridning: Eftersom informationen som registreras i ett 

affärssystem blir synlig för en mängd olika avdelningar är det viktigt att den är 

korrekt. Om felaktiga uppgifter finns i affärssystemet kan det leda till att 

felbeslut fattas. (Cooper och Kaplan, 1998) 

Affärssystemets	  påverkan	  på	  ekonomistyrningen	  
Nilsson et al. (2010) skriver att ekonomistyrning handlar om styrning med information. 

Ett välfungerande affärssystem är avgörande för att snabbt kunna rapportera 

ekonomisk information till anställda i företaget. Tanken är att kunna distribuera 

ekonomisk information med så liten ansats som möjligt. Som det inledningsvis 

nämndes har det forskare emellan förts diskussioner angående affärssystemens 

påverkan på ekonomistyrningen, där Sutton (2000) menar att ekonomistyrningen 

radikalt förändrats men samtidigt anser att forskningens bredd måste öka för att alla 

delar ska bli synliga. Vidare anser Sutton (2006) att införandet av affärssystem 

förändrat sättet som företag samlar in och distribuerar information, vilket i sin tur 

bland annat påverkat ekonomistyrning. Innan affärssystemens entré hade medarbetare 

med ekonomistyrningsfunktion vanligtvis arbetsuppgifter som till stor del bestod av att 

samla in information som användes till konstruktion av ekonomiska rapporter. De 

arbetsuppgifterna har sedermera försvunnit och idag ägnas mer fokus åt att hitta den 

specifika information som behövs för att förstå och analysera de variabler som 

påverkar verksamheten.  

 

Granlund och Malmi (2002) ställer sig kritiska till ovanstående påstående och anser 

generellt sett att affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen är svag och menar att 

det finns för lite forskning inom området för att kunna dra några generella slutsatser. 

Även fast införandet av affärssystem bör leda till enklare informationsinsamling och 

databehandling finns ingen övertygelse om effekterna kring beslutsfattning och 

prestationsmätning. Deras studie av tio finska företag som använde affärssystemet 

SAP, visar att affärssystemen har en marginellt liten påverkan på ett företags 

ekonomistyrning. Många företag är beredda att utstå försämringar i funktionaliteten 

hos affärssystem (åtminstone inledningsvis) vid implementering av nytt system. 

Granlund och Malmi tror att det kan bero på att många företag har insett potentialen 
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med att ha ett sömlöst informationssystem. Enligt Sutton (2006) och Hedman et al. 

(2009) kan sömlösa och välintegrerade affärssystem skapa stora möjligheter för 

ekonomistyrningen i företag. När en hel organisations affärsdata finns samlad i ett 

system innebär det att flera arbetsuppgifter kan automatiseras vilket ger tid för andra 

arbetsuppgifter. Istället för att göra egna mallar för olika ekonomistyrningsverktyg 

finns det standardiserade mallar som personalen kan använda i sitt dagliga arbete.  

 

Vidare påtalar Hedman et al. (2009) att realtidsinformation har stor inverkan inte minst 

på strategisk ekonomistyrning. Med hjälp av den omfattande information ett 

affärssystem innehåller går det på ett enklare sätt att utveckla de befintliga 

ekonomistyrningsprocesser som används för att bättre kunna styra och planera sin 

verksamhet. Dock bör det poängteras att affärssystem endast är en möjliggörare. Det är 

när tekniken som ett affärssystem bidrar med kan kombineras med förändrade 

arbetssätt som det kan bidra till att organisationen lättare kan nå sina mål.  

 

Nilsson et al (2010) skriver att sofistikerade system aldrig kan eliminera risken att fel 

saker mäts eller beaktas, eller att det vilar på felaktiga antaganden. Dedrick et al. 

(2003) anser att fördelarna som ett affärssystem har blir större om organisationen och 

exempelvis ekonomistyrningen, kan anpassa sig efter systemet. Trots detta är det enligt 

Hedman et al. (2009) få företag som har tagit vara på de olika fördelar som ett 

affärssystem erbjuder och det är relativt vanligt att företag istället använder sig av 

äldre, ibland egenutvecklade system. Dessa system är sällan välintegrerade med 

varandra vilket kan få negativa följder för kommunikationen mellan dem.  

 

Nilsson et al. (2010) skriver att IT-utvecklingen möjliggör mätning och uppföljning på 

ett betydelsefullt sätt genom att samla in, lagra och distribuera information. Att samla 

information är inga problem med affärssystem som grund. Svårigheterna ligger i att 

veta och välja ut vilken data som är användbar för företaget. Det gäller att hjälpa chefer 

och medarbetare att utforma och använda systemet så att det kan bilda stöd vid 

strategiformulering och implementering. Hedman et al (2009) stödjer resonemanget 

och menar att när ett affärssystem utvecklats väl, på både de mänskliga och 
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datoriserade planen, bidrar de till informationsspridning som gör att de anställda får 

tillgång till relevant information. På så vis ger affärssystemet möjligheter till personal 

på olika avdelningar och nivåer att arbeta för företagets bästa. 

Budget	  

Enligt Hedman et al. (2009) har budgetprocessen under lång tid kritiserats för att vara 

resurskrävande eftersom det går åt för mycket tid att uppskatta och bedöma framförallt 

kostnader, men även intäkter. I stora företag blir processen än mer komplex och 

tidskrävande. I en undersökning som Horvath och Sauter (2004) utförde visade 

resultatet att ekonomiavdelningarnas personal använde halva sin arbetstid för 

budgetarbete.  

 

Nilsson et al. (2010) menar också att ökad transparens och möjligheter till att få 

information i realtid kan medföra att organisationers planeringsprocess förändras. 

Detta stödjs av Scapens och Jazayeri (2003) som menar att budgetar är historiska 

händelser som vid början av året avspeglar en syn för just den tidpunkten. Men med 

tiden kan denna uppfattning komma att ändras, vilket gör att nya prognoser och planer 

behövs. Med affärssystem underlättas tillgången till uppdaterad information så att 

chefer och personal kan skapa bättre prognoser. Hedman el al. (2009) skriver att 

budgetarbetet i stora drag kan standardiseras tack vare affärssystemet och på så sätt 

effektivisera arbetsprocessen. Användning av affärssystem skapar en konsoliderad 

budget där intäkter och kostnader kopplas till enhet. Med hjälp av affärssystemen kan 

budgeten uppdateras löpande och på det viset bli mer tillförlitlig.  

 

Som författarna tidigare nämnt har många företag fokuserat allt för mycket på 

kostnaderna, speciellt i budgetprocessen, och därför har det eftersökts nya styrmodeller 

som kan komplettera budgetarnas information. Enligt Hedman et al. (2009) kan 

användning av exempelvis styrkort bidra till att företag kan få värdefull information 

om vad som egentligen är värdeskapande. Ändå är det ytterst få företag som har stöd 

för styrkort i affärssystemen, trots att det inte råder brist på tekniska lösningar i 

systemen. 
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Kalkylering	  

Enligt Hedman et al (2009) har mycket fokus riktats mot kostnadskontroll inom 

traditionell ekonomistyrning. Många företag har haft svårt att bedöma olika kunders 

lönsamhet eftersom flera områden inom företag, till exempel marknadsföring och 

försäljning, har hanterats schablonmässigt. Kundernas olika kostnader har främst blivit 

tilldelade och inte fördelade efter orsakssamband. Ett affärssystem bygger på någon 

form av standardisering vilket medför att rutinerna blir enhetliga som i sin tur skapar 

jämförbarhet inom en organisation. Därför måste till exempel produktkalkyleringen 

utföras på ett enhetligt sätt i hela företaget då det underlättar vid kommande 

budgetarbete. Dock menar Cooper och Kaplan (1998) att realtidsinformationen kan 

vara ett hot eftersom den kan leda till att beslut tas på kort sikt, något som kan påverka 

produkternas lönsamhet. Därför bör företag vid beslutsfattande ta hänsyn till att 

försäljningsvolymer kan variera vilket påverkar produktionskostnaden och därmed 

även försäljningspriser. Genom användning av standardpriser kan detta hot minska. 

Andra hot som kan uppstå är att vid införande av affärssystem kan många 

ekonomifunktioner komma att ändras. Exempelvis kan standardkostnadsberäkningar 

göras i affärssystemet, vilken gör att personal som tidigare skött kalkyleringen inte 

behövs i lika stor utsträckning (Scapens & Jazayeri, 2003).  

	  
Internredovisning	  

Hedman et al. (2009) menar att kärnan för all planering och uppföljning är den 

ekonomiska redovisningen. Det är därför viktigt att affärssystemet har en välutvecklad 

transaktionshantering. När många olika transaktioner utförs måste det gå att urskilja 

den betydelsefulla informationen från den mindre betydelsefulla och med hjälp av 

affärssystem ges det möjlighet att på ett enklare och effektivare sätt hantera den stora 

mängd av ekonomisk information som det finns i ett företag. I företag med starkt 

decentraliserad struktur har ofta den lokala enhetens behov av information uttalats i 

högre grad än helhetens behov. Hedman et al. (2009) säger att detta har kritiserats 

eftersom det idag istället finns en tendens att företag ställer krav på ökad integration 

mellan företags olika enheter.  
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Det är vanligt att det inom företag finns flera olika definitioner för vad ett begrepp 

innebär. Detta kan skapa förvirring eller problem då standardiserade klassificeringar av 

transaktioner helst eftersträvas. Hedman et al. (2009) menar att om flera system 

används finns det risk för att samma information lagras simultant, vilket kan medföra 

att det blir svårt att hitta rätt information när den behövs. På så vis finns det risk att 

insamling av relevant information istället minskar andelen värdeskapande arbete och i 

de här fallen kan affärssystemen hjälpa till att undgå dessa problem (Hedman et al., 

2009). Användningen av affärssystemens centrala databashantering har gjort det 

möjligt för företag att erhålla realtidsinformation. Hedman et al. (2009) menar att den 

tidigare bristen på realtidsinformation har varit en bidragande förklaring till varför 

internredovisningen inom ekonomistyrningen inte fått den betydelse den förtjänar. 

Dock skriver Scapens och Jazayeri (2003) realtidsinformationen minskar betydelsen av 

kvartalsbokslut eftersom informationen finns tillgänglig redan innan boksluten har 

sammanställts.  

Baksidan med ett affärssystem att enorma mängder information lagras och att det 

därför finns risker med lagring av överflödig information. Det i sin tur kan leda till 

brist på uppmärksamhet inom organisationen (Hedman et al., 2009). 
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Prestationsmätning	  	  

Hedman et al. (2009) skriver att dagens företag har blivit allt mer decentraliserade, där 

många små beslut tillsammans bidrar till företags framgång. För att styrningen ska 

fungera är det viktigt att affärssystemen är transparenta, för att på så vis uppnå 

målkongruens. Vidare skriver Hedman et al. (2009) att om de anställda i företag kan 

koppla enskilda prestationer till företagets framgång, skapas en förståelse för vilka 

arbetsuppgifter som är värdeskapande samt att de anställda känner ett större ansvar för 

helheten. Det blir därför mycket angeläget för företagsledningen att kunna mäta 

prestationer hos de olika enheterna, både för att fungera som ett stöd men även som 

sätt att utkräva ansvar hos medarbetare. Affärssystemen ger ett stort informationsstöd 

som kan användas för att styra företaget både i det dagliga arbetet, men även i det mer 

långsiktiga strategiska arbetet. Risken med affärssystemets transparens kan dock leda 

till att chefer lockas att allt för ofta utvärdera enheter, vilket kan få en negativ inverkan 

på de anställdas motivation. 
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Empirisk	  studie	  
 följade avsnitt kommer författarna redogöra för resultaten av den empiriska 

studien på VIDA. Först kommer en beskrivning av företaget att göras, för att 

sedan klargöra för hur ekonomistyrningen ser ut i organisationen och hur den 

påverkats av affärssystemen. 

 

Företagsbeskrivning	  
VIDA omsätter årligen 4 miljarder kronor och är Sveriges största privatägda koncern 

för förädling av svensk skogsråvara med cirka 1100 anställda på sammanlagt 17 

produktionsanläggningar. Verksamheten omfattar förädling av sågade trävaror, 

emballagetillverkning, massa-/papperstillverkning, pelletstillverkning och 

biobränslehandel. (Internet 4 & 5) 

  

VIDA:s sju sågverk producerar varje år 1.115.000 m3 trävaror, huvudsakligen 

konstruktionsvirke. Ungefär 80 % av produktionen exporteras till Europa, USA och 

Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget VIDA Wood. 

VIDA köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget 

VIDA Skog, där det totalt anskaffas ca 2,2 miljoner m3 fub (fast mått under bark) 

årligen. (Internet 6) 

 

VIDA Packaging är Nordens största tillverkare av träemballage och erbjuder ett brett 

sortiment av olika logistiklösningar. Med hjälp av egna produktionsanläggningar kan 

VIDA Packaging erbjuda skräddarsydda produkter till enskilda behov. VIDA Energi är 

en av Sveriges största leverantör av produkter för energiändamål och levererar 2 

miljoner m3 pellets och biobränsleprodukter årligen. VIDA Energi tillverkar även 

stallströ som används för hygienisk renhållning i stall och står för ungefär 20 % av den 

totala omsättningen. VIDA Paper är koncernens pappersbruk med egen  

sulfitmassaproduktion och producerar årligen 33.000 ton massa och 60.000 ton 

finpapper. I verksamheten finns också Sveriges enda handpappersbruk, grundat år 

1693. (Internet 6) 

I 
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Dahl berättar att industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Västra 

Götaland, Uppland samt Dalarna. Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat 

de olika enheterna för att minska kostnaderna på en allt mer konkurrensutsatt global 

marknad. Stora satsningar på logistik med bland annat eget tåg, egna distributionslager 

i en rad länder samt investeringar av affärssystem för de olika affärsområdena har 

genomförts under de senaste åren. Strategin för framtiden är att VIDA med innovativa 

och okonventionella lösningar fortsatt ska vara en ledande aktör inom träindustrin som 

med omtanke för skogsägare, leverantörer, medarbetare och övriga samhället ska 

upprätthålla en långsiktigt hållbar skogsnäring. Trots att kraven varierar från olika 

marknader har VIDA-koncernen utvecklat vana och kompetens som medför att 

produkterna kan anpassas till marknadernas olika krav på dimensioner och kvaliteter. 

 

Figur 4:1, Bild över VIDA:s verksamhet 

 

Källa: Svensson 
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Intervjupersoner	  
Författarna har för studiens syfte besökt VIDA:s huvudkontor i Alvesta för intervjuer. 

Följande personer har intervjuats:  

• Santhe Dahl, koncernchef för VIDA-koncernen. Började arbeta som platschef 

och ekonom på sågverket i Alvesta år 1977. Dahl blev VD för Alvesta 

Träförädling år 1989 och har sedan dess gjort flera förvärv. År 1999 tillträdde 

Dahl rollen som koncernchef och är idag majoritetsägare. Tillsammans med de 

15 personer som återfinns i ledningen sköter han koncernens 25 olika bolag där 

mycket tid läggs på strategi och utveckling samtidigt som han fortfarande är 

mycket involverad i inköpsprocessen av råvaror. 

 

• Johan Lisemark, chef för verksamhetsutveckling på VIDA sedan april 2012. 

Under sina tidigare år på VIDA arbetade Lisemark med diverse investerings- 

och underhållsprojekt, samtidigt som han var ansvarig för VIDA:s IT. Gällande 

VIDA:s IT hanterade han dataservrar som Citrix och Mail men även 

användarsupport. Därefter fick han anställning som platschef på sågverket i 

Alvesta. Lisemarks tjänst och hans tjänst inriktar sig idag främst mot 

affärssystemet VIS4, där han har huvudansvaret, men även åt utvecklingsfrågor 

i sågverken.  

• Ulrik Lundquist, som nyligen tillträtt rollen som administrativ chef på VIDA 

skog. Trots att Lundquist relativt nyligen (läs: sommaren 2011) tillsatts 

tjänsten, har han fortfarande stark koppling till affärssystemet Fagus5 som han 

tidigare var systemansvarig för. Kopplingen baseras på att han fortfarande 

arbetar som kontaktperson/intern projektledare på VIDA gällande Fagus-frågor 

gentemot leverantören Logica. Uppdraget innefattar interna support- och 

utredningsfrågor samt ansvar för att fånga upp de behov som finns inom 

organisationen och försöka lösa dessa med hjälp av Fagus.  

                                                
4 Som senare i empirin kommer att förklaras. 
 
5 Som senare i empirin kommer att förklaras. 
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• Bernt Svensson, ekonomichef för VIDA-koncernen. Svenssons arbetsuppgifter 

består av att ansvara för all ekonomipersonal i VIDA. Direkt för personalen i 

Alvesta och indirekt för övrig ekonomipersonal ute i dotterbolagen. 

Ekonomiansvaret Svensson har rör områdena inter-/externredovisning, 

bankkontakter, budgetering, prognoser, förvärv och försäljning av bolag, avtal 

samt IT. Det dagliga arbetet som ekonomichef på företaget innefattar att 

säkerställa att alla gör ett fullgott jobb samt att utveckla och förfina rutiner och 

arbetssätt. Svensson sköter även styrelsearbeten i dotterbolagen samt sitter med 

i både VIDA:s och sågverkens ledningsgrupper.   

Organisation	  och	  affärssystem	  
I VIDA-koncernen finns det olika affärssystem för respektive verksamhetsområde. 

Svensson säger att VIDA inte använder ett och samma affärssystem eftersom det inte 

finns några generella synergier då verksamheterna är så pass skilda samt att olika 

verksamheter har förvärvats med åren. Till exempel VIDA Packaging som tillverkar 

pallar och pallkragar liknar vilken industri som helst och där finns redan det standard-

iserade affärssystemet, Axapta. Sågverken kan också liknas vid en industri där råvaran 

är input som genererar flera olika sorters produkter. Dahl säger att ett sågverk 

påminner om ett slakteri - en gris stoppas in varpå filé, kotlett, njure och grisfötter 

kommer ut. Det är inte förrän allt sålts som vinst genereras. På VIDA:s sågverk 

fungerar det likadant, om inte det går att ta vara på alla brädor och material som faller 

åt sidan faller hela lönsamheten. Därför måste affärssystemen vara utformade efter de 

unika krav och behov som finns hos sågverken.  

 

I VIDA Skog är det än mer speciellt eftersom affärssystemet Fagus är kopplat till 

Skogsbrukets Datacentral (SDC), vilket fungerar som en standard för hela 

skogsnäringen. Svensson tillägger även att med flera olika affärssystem blir 

organisationen mer lättrörlig. Med det påståendet menar han att om affärssystemet i 

någon av verksamheterna innehåller brister, kan de bytas ut enskilt utan att det 

påverkar de andra affärsområdena. Skulle VIDA-koncernen till exempel använda 

SAP:s affärssystem blir det troligtvis en sämre lösning för alla, då funktioner senare får 

anpassas till de olika verksamheterna för att de ska fungera bra. Denna anpassning tror 
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Svensson skulle bli en väldigt lång och kostsam process. Svensson tillägger att när väl 

ett stort heltäckande system implementerats, är det troligtvis mycket svårt att byta ut 

det senare i framtiden. 

 

Lisemark menar att det är viktigt att affärssystem har moduler som kan hantera de 

områden där VIDA har flaskhalsar. VIDA:s sju sågverk försöker fokusera på olika 

produkter och marknader, där till exempel sågverket i Borgstena främst tillverkar 

takstolsvirke medan sågverket i Hestra har specialiserat sig på impregnerade trävaror. 

Tanken är att varje sågverk ska specialisera sig på en viss typ av produkt och/eller 

marknad eftersom det ger stordriftsfördelar. Centraliseringen är enligt Dahl viktig för 

alla företagets verksamheter. För att bli så lönsamma som möjligt måste all tänkbar 

suboptimering elimineras. 

 

Svensson säger att specialisationen i sågverken medför sänkta kostnader för logistik 

eftersom sågverken kan hålla färre produkter i lager. Om en överblick av VIDA:s sju 

sågverk skulle göras, skulle det tydliggöras att flaskhalsarna befinner sig på olika 

ställen i organisationen. Detta beror på att företaget genom åren gjort olika typer 

investeringar. Skulle då ett heltäckande affärssystem implementeras, exempelvis SAP, 

skulle det bli svårt att få bort dessa flaskhalsar och få organisationens styrning att 

fungera på ett tillfredsställande sätt. 

 

Författarna har valt att enbart studera affärssystemen VIS för VIDA Skog och Fagus 

för VIDA Sågverk som används inom verksamhetsområdet sågade trävaror. 

Anledningen till det är att de två ligger inom samma affärsområde, fast i olika ändar av 

affärskedjan, vilket öppnar upp för en jämförelse. Intressant är också att VIS är ett 

skräddarsytt och egenutvecklat affärssystem medan Fagus är ett branschspecifikt 

affärssystem. Detta kan förhoppningsvis visa vilka olika följder implementering av 

affärssystem kan få på styrningen. 

 

Som det tidigare nämnts köper VIDA Skog in råvaran från privata skogsägare, som 

sedan säljs vidare till VIDA Wood för självkostnadspris plus administrationsavgift. 
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Svensson säger att VIDA Wood, som är försäljningsbolaget, fungerar som en 

samordningsenhet och säljer produkterna vidare till slutkund för självkostnadspris plus 

administrativ avgift. Med hänsyn till det ska varken VIDA Skog eller VIDA Wood 

vara vinstgenererande, utan all vinst ska göras i respektive sågverk. Därför ska 

försäljningspriset gå rakt genom VIDA Wood, direkt till de olika sågverken. För att 

komma så nära nollresultat som möjligt regleras det kvartalsvis med antingen tilläggs- 

eller kreditfakturor. Mellan enheterna finns ett samband där sågverken sågar de 

produkter som är mest vinstgivande och där Skog köper in rätt mängd och rätt längder.  

 

Eftersom VIDA:s mål är att få fram realtidsinformation är de båda systemen 

produktionsnära. Enligt Lisemark tror personalen på VIDA att problem som uppstår är 

viktigare att följa upp snabbt via de produktionsnära affärssystemen än att se dem i 

Visma två veckor senare. Det handlar om stora värden och därför är det viktigt att rätt 

saker blir gjorda. De produktionsnära affärssystemen mäter både produktionsvärden 

och monetära värden. Lisemark anser att det är av stor vikt att de anställda får se både 

det faktiska värde som skapas och det värde som försvinner när misstag inträffar. 

Vidare säger Lisemark att pengar är något alla kan relatera till. När brädbitar och 

kvistar får ett pris möjliggör det för anställda att förstå värdet i det hela och motiverar 

dem därför att arbeta på rätt sätt.  

 

Svensson säger att VIDA har valt att ha ett gemensamt ekonomisystem, Visma, för att 

få en bättre blick över koncernens resultat samt tillgångs- och riskkonton. Visma 

knyter ihop alla koncernens affärssystem med bland annat huvudbok och reskontra.  

	  
VIDA	  Skog	  -‐	  Affärssystemet	  Fagus	  
Lundquist berättar att implementeringen av Fagus, som är ett branschanpassat 

affärssystem för skogsindustrin, påbörjades för ungefär två år sedan i VIDA Skog och 

har under det senaste året varit i full drift. Innan Fagus implementerades hade VIDA 

Skog ett annat affärssystem, VACS. En stor anledning till att VIDA ville byta 

affärssystem var att företagsledningen uppmärksammat att inköparna hade väldigt 

stora frihetsgrader för hur de kunde lägga upp affärer. VACS var ett system med starkt 
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fokus på administration, som sedan säljarna blivit insläppta i. Ledningen hade därför 

fört en diskussion om att strömlinjeforma inköpsprocessen så att antalet inköpssätt 

kunde begränsas. Vidare påtalar Dahl att affärssystem ger möjlighet till effektivare 

uppföljning och enklare styrning, då samma rutiner och nyckeltal används. 

Centraliseringen av inköpsprocessen motverkar även suboptimering eftersom det 

annars kan uppstå intern konkurrens om olika inköpare vill åt samma skog. 

 

Enligt Svensson skulle VIDA strömlinjeforma inköpsprocessen oavsett om 

affärssystemet skulle bytas eller inte. Dock var ett affärssystemsbyte nödvändigt för att 

kunna utveckla verksamheten.  VACS låg även på en gammal plattform och parallellt 

vid upphandlingsanförandet fördes en diskussion om att förnya sig till ett modernare 

gränssnitt (dotnet-version). Det hade krävts många åtgärder för att få VACS uppdaterat 

på ett tillfredställande sätt och när jämförelser av de olika kostnadsmassorna gjordes 

beslutade VIDA sig för att implementera affärssystemet Fagus från leverantören 

Logica.  

 

Lundquist menar att det är viktig att inte bara titta på övergångskostnaden och 

licenskostnaden utan att även se över vad det kostar att förvalta ett system. För VIDA:s 

del finns det i denna aspekt rum för förbättringar då otillräckliga analyser av 

förvaltningskostnaden gjorts. Vidare påpekar Lundquist att det är väldigt svårt att få en 

korrekt prognos för den faktiska kostnaden, då VIDA ligger och bär en hel del 

kostnader på förvaltningssteget som egentligen är utvecklingskostnader. Sedan är det 

svårt att göra en rättvis kostnadsbedömning av två olika affärssystem eftersom det inte 

går att göra en jämförelse mellan VACS och Fagus i det här fallet, då det senare är 

betydligt mer funktionellt. 

 

Lisemark säger att det tidigare affärssystemet VACS saknade viktiga funktioner då det 

snarare var ett system för administratörer än för inköpare. I VACS hade VIDA åtta 

olika moduler för att hantera inköp och administrera maskiner. Med hjälp av Fagus 

finns idag en för varje område, vilket har gjort arbetet mer effektivt och enkelt. Trots 

fördelarna med Fagus har övergången på olika håll som ansetts som ganska rörig, 
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turbulent och svår. Dahl menar ändå att VIDA, med facit i hand, klarat sig relativt bra 

trots att ett nytt stort system implementerades under en kort tidsperiod. Lundquist anser 

att implementeringsarbetet av Fagus har kommit långt men att det fortfarande dyker 

upp saker som behöver förändras och förbättras. Det är väldigt svårt att i förväg veta 

exakt vilka funktioner och applikationer som behövs i affärssystemen eftersom de är 

väldigt många. Det är först när systemet börjar användas i daglig drift som det märks 

om någon funktion saknas. Lisemark menar att personalen som varit delaktig i 

implementeringsarbetet haft god kännedom om sin verksamhet, något som gjort 

konfiguration och utveckling enklare. 

	  
Fagus	  funktioner	  	  
Fagus är ett samlingsbegrepp för ett antal olika moduler. I Fagus finns bland annat 

VSOP, inköparnas operativa system, vilket fungerar som en inköpskalkyl. I den 

värderas skog, varpå det upprättas en karta för objekt och inköpskontrakt. Dessutom 

görs en geografisk indelning av fastigheter (trakt). Trakten ligger sedan till grund för 

avverkningsplanering samt data gällande hur mycket som är avverkat, hur mycket 

timmer som kasserats och hur mycket timmer som lastbilar transporterat från skogen. 

Kontrakten som genereras i VSOP plockas upp i VIRRE, som är 

virkesadministratörernas modul. När virket blivit inmätt, prisräknas det. Därifrån görs 

sedan en avräkning där VIDA klargör för de privata skogsägarna hur mycket 

avverkningen gav och således hur mycket pengar som kommer att tillfalla dem. 

 

I modulen RAPS hanteras alla entreprenörskostnader för avverkning och transporter 

medan modulen V-FAKT (virkesfakturering) hanterar försäljning av skog till de 

interna industrierna. När inköp av skog görs får VIDA inte bara tillgång till timmer 

utan även massaved som bland annat säljs vidare till Södra och Sydved. Det ska sedan 

faktureras, med virkesmätningarna i botten. VIDA håller även på att införa en 

applikation som heter LEVER vilket är ett leveransplaneringssystem för de produkter 

som skickas vidare till utomstående industrier. Idag hanteras funktionen i Excel och 

det har även förts en diskussion om att låta den ligga kvar där. Anledningen till det är 
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att varje anställd har olika behov och att Excel idag tillåter de anställda att sköta sina 

uppgifter på sitt eget vis, något som hittills fungerat bra. 

 

Lundquist menar att de anställda överlag litar på informationen som finns i Fagus. 

Däremot är kvaliteten gällande lagerstatus mindre bra. Här för VIDA en diskussion om 

hur denna information ska förbättras. Lundquist tror att bristen på lagerdatans kvalitet 

kan bero på mänskliga fel. Om exempelvis en maskin gått sönder ska den person som 

upptäckt felet handrapportera detta, vilket är något som lätt kan glömmas bort. VIDA 

jobbar långsiktigt med att kunna bryta ner data så att den blir lättare att förstå för 

användarna och det är då viktigt att alla kan lita på informationen. Lundqvist säger att 

Fagus har bidragit med en stabil grund och struktur för VIDA:s datalagring, även om 

den inte är helt optimal i dagsläget då det bland annat saknas rapportfunktioner för 

vissa processer. Lundquist menar att data finns där, men att vissa typer av rapporter är 

omständiga att få fram. Dock finns det hopp om att systemet kommer att fungera ännu 

bättre på längre sikt. 

 

En nackdel med en standardlösning, som ändå Fagus är trots att det är bransch-

specifikt, är att det är svårt att göra tillräckligt individanpassat. Det förs kontinuerliga 

dialoger mellan VIDA och Logica gällande utvecklingen av affärssystemet. Detta 

arbete beskriver Svensson som trögrörligt och tidskrävande, eftersom när VIDA har 

önskemål om nya funktioner och uppdateringar måste de vända sig till Logicas 

projektgrupp. Denna grupp består av en mängd personer med olika expertis som 

tillsammans måste utvärdera önskemålen och arbeta fram ett förslag, vilket gör 

processen byråkratisk, kostsam och tidskrävande. 

 

VIDA:s	  Sågverk	  –	  Affärssystemet	  VIS	  
VIS är ett skräddarsytt affärssystem vars framtagning påbörjades år 2001 av 

programmeraren Lars Makiaho, som då arbetade för det kanadensiska företaget KP-

Wood. VIDA frångick ett order-/lager-/faktureringssystem till ett förfinat affärssystem 

där betydligt fler funktioner finns integrerade. Systemet kan ses som en 

vidareutveckling och påbyggnad av det tidigare systemet. En starkt bidragande orsak 
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till bytet av affärssystem var att försäljningen för alla sju sågverk slogs ihop samtidigt 

som plattformen ansågs föråldrad. Sammanslagningen av försäljningen berodde enligt 

Dahl på att VIDA ville erbjuda kunder fler olika produkter samtidigt som sågverken 

skulle specialisera sig för att bli bäst inom ett visst område. Det gjorde att ett nytt 

heltäckande system för all informationslagring fordrades. Att KP-Wood blev 

leverantör berodde på att de var de enda som kunde möta de behov och krav som fanns 

från VIDA:s sida. 

 

Lisemark menar att utvecklingen av VIS är så långt från skolboken det går att komma. 

Med det uttalandet menar han att VIDA inte gjort någon förstudie eller noggrann 

specifikation på vilka funktioner som krävs för upphandling, utan har istället byggt 

systemet utifrån att ersätta den accessdatabas som fanns i botten. Lösningarna har 

arbetats fram utifrån de behov som finns, genom att ledningen och medarbetare har fört 

diskussioner kring de funktioner som behövs på VIDA.  

 

VIS	  funktioner	  
I VIS finns en kontraktsdel. När försäljningsavdelningen får in avrop från kund måste 

kontrakten fördelas ut så att varje order kan brytas ner på radnivå. Eftersom en kund 

har möjligheten att beställa produkter från flera olika sågverk i en enda beställning är 

det viktigt att det finns en struktur för det. VIDA har något de kallar för lastorderrader 

som sedan destineras ut mot de olika sågverken för planering av produktion. Det 

medför att VIDA får rätt produktspecifikation på produkterna i lager så att det matchar 

när utlastning sker. VIS hanterar därför även lagerhantering för att kunna underlätta 

planering.  

 

Som tidigare nämnts menar Lisemark att affärssystem har som funktion att hjälpa till i 

styrningen av verksamheten. Ur den synvinkeln har egenutvecklade affärssystem en 

stor fördel gentemot andra former av affärssystem eftersom de kan anpassas utifrån 

varje unikt företag och dess säregna problem. Affärssystemet VIS har funnits i 

organisationen i drygt tio år och beskrivs som välfungerade och stabilt. Utvecklingen 

har gjort att det idag är enkelt att få fram ekonomiska rapporter till sågverks- och 
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ledningsmöten samt ekonomisk statistik som används för att ta fram och analysera 

produkters lönsamhet.  

 

Dock finns problem med lagerstatusen, något som även återfinns i affärssystemet 

Fagus. Svensson menar att det även finns problem med den stora datamängden som 

finns i systemet. Risken finns att osammanhängande data föder systemet vilket 

genererar i bristfällig information till användarna. Svensson säger att det är svårt att ge 

personer lagom mängd information att bearbeta, vilket krävs för att de ska ha möjlighet 

att påverka. Svårigheten ligger i att sätta ihop och illustrera de mest betydelsefulla 

nyckeltalen, exempelvis till stapel-, cirkel- eller linjediagram. Fördelen med 

illustrationer är att det tydligt visar hur verkligheten ser ut och hur situationen kan 

förbättras. Enligt Svensson blir det enklare att fatta beslut när tydlig data kan 

presenteras. Det medför också att de anställda måste lita på informationen som 

affärssystemet innehåller Enligt Svensson litar de anställda på informationen från VIS 

men som författarna tidigare nämnt krävs mer arbete för att få lagerstatusen att vara 

100 % tillförlitlig. 

 

Nackdelen med VIS är att det görs lite för många uppdateringar, menar Svensson. 

Lisemark säger att det är verksamheten som ställer krav på vilka funktioner 

affärssystemet ska innehålla. Oftast har användarna identifierat olika former av 

problem som de önskar åtgärda. Då analyseras problemet så att lösningar och 

funktionaliteter kan åstadkommas. Gäller användarnas utvecklingsförslag kosmetiska 

frågor, försöker VIDA skjuta på det tills framtiden. Lisemark menar att det är en 

nackdel att bara en person kan hela systemet, eftersom de ytliga problemen hela tiden 

skjuts åt sidan för att endast lägga fokus på de nödvändigaste delarna.  

 

Vidare beskriver Lisemark hur VIDA ständigt försöker utveckla VIS och dess 

moduler, men att det försvåras på grund av att programutvecklaren Makiaho i stort sett 

är den enda personen som har kunskap om systemet och dess kodning. Svensson menar 

att detta i nuläget är det enda sättet att gå tillväga.  I och med att VIDA själva har 

friheten att avgöra när VIS behöver uppdateras, har detta även gjorts väldigt frekvent - 
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nämligen varje vecka. De problem som uppstår vid dessa frekventa uppdateringar 

beskriver Svensson som “grader i helvetet” och syftar till att affärssystemet oftast går 

att använda, men att användaren kan stöta på fler felmeddelanden än önskvärt. 

Svensson menar att även fast VIS har varit en kostnadseffektiv och unik lösning är 

VIDA väldigt beroende av Makiaho eftersom han besitter all teknisk kunskap om 

affärssystemet. För att minska graden av personberoende kommer VIDA att ta in en 

person till i den vidare utvecklingen av VIS.  

 

Bortsett från nackdelarna med VIS, menar Svensson att då verksamheten förändras 

ställs det nya krav på affärssystemet. De skräddarsydda affärssystemen har i detta 

avseende en fördel gentemot de mer standardiserade, eftersom utvecklingsprocessen 

oftast går snabbare. Verksamheten förändras kontinuerligt och därför är det viktigt att 

VIS följer med i utvecklingen. 

 

VIDA:s	  ekonomistyrning	  
Begreppet ekonomistyrning definierar Svensson som ett verktyg som tillåter de 

anställda att planera, styra och följa upp olika processer med syfte att uppnå 

organisatoriska och ekonomiska mål. Ekonomistyrningen i VIDA är en process som 

kanske inte alltid är förenad med vad skolboken kallar ekonomistyrning, eftersom den i 

många fall är operativt inriktad. I VIDA:s fall sker ekonomistyrningen på tre olika 

nivåer, operativ styrning, månadsstyrning och styrelserums/strategisk styrning. Enligt 

Dahl och Svensson är VIDA:s ekonomistyrning starkt fokuserad på operativ nivå, 

eftersom det är i den dagliga verksamheten de flesta beslut tas och att det är viktigt att 

ständigt göra små förbättringar för att behålla sin konkurrenskraft. Här fyller 

realtidsinformationen en stor funktion då den tillåter personal att snabbt följa upp olika 

processer. Både VIDA Skog och VIDA:s sågverk hanterar stora värden och det är 

därför viktigt att rätt saker blir gjorda.  

 

Månadsstyrningen fokuserar istället på månadsrapporter som genereras till 

ledningsgrupperna vid sågverksmöten. Rapporterna innehåller drygt 30 olika nyckeltal, 

allt från kronor per sågad m3 till verkningsgrad och sågutbyte. Styrelserum/strategisk 



- Empiri - 
 

48 
 

styrning är den översta nivån av ekonomistyrningen i VIDA och där används “trubbiga 

verktyg” för att kunna se verksamhetens utveckling på lång sikt. Svensson berättar att 

dessa “trubbiga verktyg” innefattar jämförelser med utfall och budget. Att de är 

trubbiga, menar han beror på att jämförelsen inte på något vis förklarar hur eller varför 

utfallet blev som det blev, utan det är bara konkret fakta som i vissa fall kan vara 

aningen intetsägande. Som tidigare nämnts sköter Dahl, tillsammans med de 15 

personer som återfinns i ledningen, koncernens 25 olika bolag där mycket tid läggs på 

strategi, utveckling samt förvärv av nya verksamheter. 

 

Svensson säger att en viktig och central del som VIDA jobbar med i sin 

ekonomistyrning är att få information i realtidsrapporter. Han menar att både VIS och 

Fagus innehåller realtidsinformation men att resurserna och verktygen för rapport och 

analysfunktioner inte är fullt utvecklade. Flera lyckosamma testprojekt har gjorts och 

Svensson säger att man börjar hitta lösningar på de problem som funnits. Det svåra i 

processen är att ge ut lagom mycket information eftersom för mycket information 

omöjliggör absorberingen för användarna. Exempelvis ska säljarna direkt kunna se vad 

de sålt för. Det räcker inte med att de får se det ett kvartal senare, utan det är viktigt att 

få feedback direkt. I VIS har utvecklingen kommit längre än i Fagus men det beror till 

stor del på att det funnits betydligt längre. 

 

Svensson säger att i takt med att VIDA vuxit har företaget gått ifrån att fokusera på 

styrelserumsnivån till att fokusera på den operativa styrningen, men att de inte ersätter 

varandra utan snarare utgör ett komplement till varandra. Vidare menar Svensson och 

Dahl att realtidsinformationen har gjort att det skapats nya möjligheter för den 

operativa styrningen eftersom det snabbt går att hitta och förebygga problem, samt att 

den till viss del även påverkat styrelserums/strategiska styrningen då budgetar och 

prognoser kan uppdateras löpande. 

	  

Affärssystemets	  påverkan	  på	  företag	  
Dahl säger att marginalerna på timmer inte varit så små sedan åren efter oljekrisen på 

70-talet. De högteknologiska och automatiska sågverken är väldigt effektiva och 
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förbättras kontinuerligt genom att det dagligen görs små förbättringar. Därför är det 

viktigt att problem som uppstår snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas och enligt 

Lisemark fyller här affärssystem en viktig funktion. 

 

Svensson menar att affärssystem skapar stora möjligheter för VIDA, då det både kan 

hjälpa till med styrning och strukturering. Idag är det fullständigt nödvändigt att 

använda affärssystem för att det ska vara möjligt att styra och administrera VIDA. 

Företaget erhåller ungefär 50 000 fakturor per år och utan affärssystemens hjälp hade 

det krävts väldigt mycket manuellt arbete. Att organisationen och verksamheten har 

påverkats av affärssystemen på olika sätt är självklart. Som ekonomichef behöver 

Svensson ständigt uppdaterad information om hur företaget ligger till i dagsläget eller i 

förhållande till månadens aggregerade mål. 

 

Svensson beskriver att problemen med affärssystemen är att ”det är inte bättre än vad 

som föder det” och syftar till att felet oftast inte ligger i själva systemen utan i den 

information som systemen förses med. Han anser att sättet som de sköter sitt system är 

av större betydelse än själva systemet i sig. Lisemark menar att förs inte tillförlitlig 

data in i systemen så litar inte anställda på systemen, vilket i sin tur påverkar det 

dagliga arbetet i verksamheten i form av stopp i produktions- och informations-

korrigeringar. 

 

Lisemark upplever att ett utvecklingsprojekt, så som att införa affärssystem i 

organisationen, i allra högsta grad förändrar arbetssättet. Systemen kan göra det lättare 

att fokusera på att mäta det som är viktigt och kan förbättra det som är dåligt. På så sätt 

kan funktioner förenklas, som till exempel uppföljning. 

 

Svensson menar att det optimala vore om affärssystemen anpassat sig till 

verksamheten och inte tvärtom, men att få systemen att passa ihop med verksamheten 

är ett givande och tagande. Detta innebär att VIDA kan vara tvungna att ändra på 

organisationens struktur för att få systemen konfigurerade, vilket i sin tur påverkar 

företagets olika arbetssätt, något som gäller för både VIS och Fagus. 
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Hur	  och	  varför	  har	  ekonomistyrningen	  påverkats?	  	  
Vid frågan om affärssystemen påverkat ekonomistyrningen svarade Dahl att systemen i 

stor utsträckning gynnar styrningen inom verksamheten genom att de förtydligar 

rutiner och upprätthåller klara instruktioner gällande arbetsuppgifterna för de anställda. 

Svensson säger att om de sju olika sågverken har olika rutiner och arbetssätt blir det 

väldigt svårt för koncernen att styra verksamheten. Om till exempel en försäljare 

registrerar en order med transportkostnad och en annan försäljare registrerar utan 

transportkostnad, går det inte att mäta. Med standardisering skapas jämförbarhet i 

organisationen vilket i sin tur kan gynna styrningen. Implementeringen av 

affärssystemen medför att en diskussion måste hållas gällande vilket som är det mest 

optimala arbetssättet för verksamheten. På så vis skapas en standard och utifrån den 

blir såväl uppföljning som planering enklare och framförallt effektivare. Det behöver 

egentligen inte vara sämre för att det finns olika rutiner men det kan lätt skapa problem 

i styrningen av en koncern om de anställda gör på olika sätt. 

	  
Budgetering	  

Budgetar tas fram av VIDA:s koncernchef, Santhe Dahl, tillsammans med respektive 

avdelningschef och personal, säger Lisemark. En del av processen går ut på att trimma 

budgetarna. Trimmandet går ut på att ifrågasätta varje sågverkschefs budget då det 

historiskt visat sig att vissa chefer sätter för höga mål medan andra sätter för låga, 

säger Dahl. Han menar vidare att en budget ska stämma till 90 % och att det är i detta 

arbete han hjälper sågverkscheferna. Dahl upplever att informationsflödet i 

organisationen blivit bättre med hjälp av affärssystemen, vilket medfört att 

budgetarbetet blivit mer effektivt och enkelt. Anledningen till det är att affärssystemen 

förenklar arbetet att framställa en sammanslagen budget för hela koncernen.  

 

Dock anser Dahl att affärssystemet inte påverkat budgeteringen på något avgörande 

sätt eftersom budgetar inte används i samma utsträckning som till exempel 

prestationsmätning. Det beror till stor del på att budgeteringsarbete är svårt att utföra i 

skogsbranschen. Det enda som med rimlig säkerhet kan budgeteras är produktions-

kostnaderna. Eftersom marknadspriser på timmer kan variera kraftigt är budgeten för 
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inköp och försäljning sällan korrekt, vilket gjort att fokus hamnat på andra 

ekonomistyrningstekniker. 

Svensson menar att de budgeterade nyckeltalen VIDA jobbar med inte får vara för 

abstrakta för användarna. Istället ska fokus ligga på ett fåtal, betydelsefulla nyckeltal 

som de anställda förstår och kan relatera till. Det är först när anställda förstår som 

verksamheten kan utvecklas.  

 

Kalkylering	  

Informationen som samlas upp med hjälp av affärssystemen underlättar framställandet 

av kalkyler menar Svensson. Då försäljningspris utformas, använder sig VIDA av 

självkostnadskalkyler. Dock är priserna i stor grad styrda av rådande marknadspriser 

och brukar i regel uppdateras en gång i kvartalet. Svensson säger att affärssystemet är 

nyttigt ur denna synvinkel då det ger både inköpare och säljare information om vilken 

prisnivå som är lämplig samt vilka marginaler som finns. Han tillägger också att 

timmer är en naturlig produkt, något som gör att det finns svårigheter i att bedöma 

vilka produkter och vilka priser en stock ger innan dess att den är sågad. Detta beror på 

att det är svårt att se från utsidan vilken kvalitet stocken håller. Svensson tycker inte att 

realtidsinformationen utgör några stora hot men tror att drivkraften att vinstmaximera i 

varje affär, troligtvis kan minska om det i realtid ges indikationer på höga 

försäljningsvärden.  

 

Enligt Svensson beräknas medelförsäljningspris för varje m3 på varje sågverk, som 

sedan används i kalkylerna. VIDA:s mål är att höja detta medelpris för att på så sätt 

kunna generera så stor vinst som möjligt. Genom affärssystem blir framräkningen av 

dessa medeltal lättare att plocka fram men de går i praktiken att ta fram utan 

affärssystemens hjälp. 

	  

Internredovisning	  

Svensson upplever att VIDA:s internredovisning handlar om att kunna bryta ner 

prestationer per leverantör och kund för att kunna öka beslutsfattandet och 

motivationen inom organisationen. Rent konkret innebär det att VIDA nu kan mäta 
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kostnaderna för timmer, oavsett om timret är avverkat 1 mil eller 15 mil från ett 

sågverk, eftersom samtliga kostnader registreras i affärssystemet. 

 

Vidare berättar Svensson att månads- och kvartalsrapporter är en funktion som är 

central för VIDA då de utgör viktiga integreringar i koncernen. VIDA har med 

affärssystemens hjälp blivit bättre på att ta fram dessa, vilket lett till effektiviseringar 

inom organisationen. Det kan i sin tur på sikt leda till att personalstyrkan omplaceras, 

eller rentav minskas, då behovet av personal inte blir detsamma som tidigare. Den 

nämnda effektiviseringen har gjort att tid frigjorts, som istället kan läggas på andra 

värdeskapande aktiviteter som exempelvis försäljning. 

 

Svensson tror att realtidsinformationen har haft störst betydelse för den operativa 

styrningen, men tror även den påverkat integration och samverkan gällande 

månadsrapporterna. Då alla affärer och processer registreras blir det med 

affärssystemets hjälp, tydligare att se hur bra avdelningar och dess personal har 

presterat och vilka orders som varit mest lönsamma. 

	  

Prestationsmätning	  

Svensson säger att affärssystemet definitivt har påverkat prestationsmätningen. Det går 

numera att ta fram grafer och olika typer av diagram som beskriver effektivitet i nästan 

alla företagets processer. Självklart är det möjligt utföra detta manuellt men 

tidsåtgången blir då en helt annan. Genom att använda affärssystemens funktioner kan 

mer arbetstid läggas på andra mer värdefulla uppgifter. Dahl menar att det är viktigt att 

kunna se siffrorna direkt för att på så vis kunna påverka anställda. Det kan vara 

intressant att se hur det sett ut historiskt, men när informationen ges direkt finns större 

utrymme för att påverka anställda. Hela produktionsprocessen är automatiserad vilket 

gör att den mänskliga värderingen delvis försvinner. Användning av 3D-mätramar och 

annan teknik gör att det krävs någon form av prestationsmätning och kvalitetskontroll 

för att produktionen ska fungera. Om något går fel, kan värden för hundratusentals 

kronor försvinna och därför är det viktigt att problem upptäcks snabbt. 
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Svensson menar att sågverksbranschen på sikt har haft en rörelsemarginal på ungefär 

2-3 % och då gäller det att vara noggrann i alla leden för att kunna tjäna pengar, ända 

från inköp av timmer till försäljning av färdiga produkter till slutkund. Med hjälp av 

affärssystemen kan VIDA se helheten i affärsprocesserna då det ger företaget 

möjlighet att strukturera och bryta ner de olika prestationerna, precis när de äger rum. 

Informationen gör det möjligt att visa anställda hur den faktiska situationen ter sig och 

det är först då förändringar kan genomföras. När anställda kan koppla sitt arbete till 

VIDA:s framgång skapas en förståelse av hur viktigt det är att göra saker rätt, vilket 

även kan fungera som motivation och på så vis öka effektiviteten.  

 

Det finns inte någon större skillnad gällande det branschspecifika och det egen-

utvecklades påverkan på ekonomistyrningen, menar Svensson. Trots att affärssystemen 

verkar inom olika områden i organisationen bidrar de i slutändan till i princip samma 

funktioner, där realtidsinformation och centraliserad datalagring är de mest centrala. 

Den största skillnaden, systemen emellan, är att VIS uppdateras snabbare. Svensson 

menar dock att det är för osäkert att göra vidare jämförelser mellan systemen då Fagus 

endast varit i drift det senaste året medan VIS funnits i tio år inom organisationen.  
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Analys	  
nalyskapitlet utgår dels från att tolka det empiriskt ihopsamlade materialet 

utifrån de tillvägagångssätt som beskrevs i metoddelen, dels göra jämförelser 

med tidigare forskning som presenterats i den teoretiska referensramen. 

 

Ekonomistyrning	  och	  dess	  användning	  
Anthony (1965) menar att ekonomistyrning är en process som syftar till att säkerställa 

att resurser används på ett effektivt sätt för att uppnå organisationens mål. Enligt Ax 

och Ask (1995) har företagsmiljön påverkats kraftigt under de senaste decennierna tack 

vare nya tillverkningstekniker, hårdare konkurrens och kortare produktlivscykler. Trots 

att Anthonys definition är 47 år gammal och att företagsmiljön upplevt kraftiga 

förändringar, överrensstämmer den mycket väl med nationalencyklopedins definition 

från 2012. Svensson håller med och säger att ekonomistyrningen är ett verktyg som 

tillåter de anställda att planera, styra och följa upp olika processer med syfte att uppnå 

mål. VIDA:s mål och strategi är att med innovativa och okonventionella lösningar vara 

marknadsledande inom träindustrin. För att behålla och förstärka sin position i en 

konkurrensutsatt bransch med små marginaler är det viktigt att det i alla led görs 

förbättringar för att öka lönsamheten. Här fyller ekonomistyrning en viktig funktion på 

VIDA, då den synliggör problem och hjälper de anställda att arbeta i företagets bästa.  

 

Källström (1990) har delat in ekonomistyrningen i ett framåtblickande- och ett 

bakåtblickande perspektiv där det förstnämnda fokuserar på budgetar och kalkyler 

medan det senare rör efterkalkyler, prestationsmätning och bokslut. VIDA använder 

istället en ekonomistyrning i tre olika nivåer, operativ styrning, månadsstyrning och 

styrelserumsstyrning/strategisk styrning. VIDA anser att den operativa nivån kanske är 

den absolut viktigaste för ekonomistyrningen eftersom det är i den dagliga 

verksamheten de flesta beslut tas och att det är viktigt att ständigt göra små 

förbättringar för att behålla sin konkurrenskraft. Månadsstyrningen fokuserar istället på 

månadsrapporter som genereras till ledningsgrupperna vid sågverksmöten, 

innehållandes drygt 30 olika nyckeltal, allt från kronor per sågad m3 till verkningsgrad 

A 
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och sågutbyte. Styrelserumsstyrningen är mer strategiskt och långsiktigt inriktad än de 

övriga. Källström (1990) menar att det är viktigt att det sker en integration mellan 

perspektiven för att styrningen ska fungera på ett så optimalt sett som möjligt. 

Svensson säger att i takt med att VIDA vuxit har företaget gått ifrån att fokusera på 

styrelserumsnivån till att fokusera på den operativa styrningen, men att de inte ersätter 

varandra utan utgör snarare ett komplement till varandra. Vidare menar Svensson att 

realtidsinformationen har gjort att det skapats nya möjligheter för den operativa 

styrningen eftersom det snabbt går att hitta och förebygga problem, samt att den i viss 

mån förbättrat styrelserumsstyrningen då prognoser och budgetar löpande kan 

uppdateras med hjälp av realtidsinformationen. Hedman et al. (2009) är av samma 

uppfattning och påstår att realtidsinformationen även har haft stor betydelse för den 

strategiska ekonomistyrningen, som i detta fall skulle motsvara styrelserums-

styrningen, eftersom det på ett enklare sätt går att styra och planera sin verksamhet.  

	  
Affärssystem	  och	  dess	  användning	  
Enligt Davenport (1998) är affärssystem integrerade system som är uppbyggda av 

sammanhängande applikationer. Dessa applikationer har till uppgift att organisera och 

strukturera företagsinformation i stora databaser. VIDA använder fyra olika 

affärssystem, integrerade till olika verksamhetsområden, för att samla data och 

distribuera den till organisationens olika delar. 

 

Hedman et al. (2009) menar att det finns olika typer av affärssystem, allt från helt 

standardiserade till helt egenutvecklade affärssystem. Tankar om att införa ett enda 

stort integrerat affärssystem inom hela koncernen finns inte hos VIDA, då inga 

synergier finns mellan organisationens olika verksamhetsområden. Svensson anser att 

ett enda stort affärssystem vore svårt att anpassa till organisationen eftersom de olika 

affärsområdena har helt olika behov och krav.  

Mitt emellan de två extremerna finns branschspecifika affärssystem. Dessa beskrivs 

som mer eller mindre är standardiserade programvarupaket, specifikt anpassade till en 

viss bransch. Branschanpassning är en effekt på att graden av standardisering i 

affärssystemen tidigare ansetts som för hög. En fördel med branschanpassade system 
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är att de är tekniskt mer flexibla än standardiserade affärssystem, eftersom leverantörer 

kan arrangera så att systemet passar organisationens verksamhet inom branschen 

(Hedman et al., 2009). Svensson menar att med flera affärssystem blir organisationen 

mer lättrörlig, vilket har gjort att VIDA valt att implementera olika affärssystem för 

sina olika verksamhetsområden. Skälet till att VIDA Skog bytte affärssystem var att 

ledningen uttryckt en önskan om att strömlinjeforma inköpsprocesserna för att 

standardisera och begränsa antalet inköpssätt samt att det tidigare affärssystemet 

VACS inte uppfyllde de behov som fanns. Då verksamheten har starka kopplingar till 

Skogsbrukets Datacentral (SDC) var det branschspecifika affärssystemet Fagus det 

system som ansågs mest lämpligt i upphandlingsprocessen, mycket tack vare sin 

integration med SDC. Svensson menar dock att Fagus kan vara trögrörligt och 

tidskrävande då ständiga diskussioner med leverantören Logica förs gällande systemets 

anpassningsbarhet för individerna. Vidare berättar Svensson att det inte alltid är lätt att 

få till förändringar i systemet då Logicas projektgrupp hela tiden måste utvärdera 

situationen för att sedan komma med alternativa lösningar, vilket gör processen 

tidskrävande och därför kostsam. 

 

Gällande egenutvecklade affärssystem skriver Olsen och Sætre (2007) att 

framtagningen är en komplex och tidskrävande process. Trots det kan företag uppleva 

positiva effekter av implementeringen i form av stora kostnadsbesparingar och ökad 

effektivitet. Olsen och Sætre (2007) nämner även att med egenutvecklade affärssystem 

ökar förutsättningarna för att anställda ska känna sig mer bekväma då affärssystemet är 

utvecklat efter just deras verksamhet.  

En av orsakerna till varför VIDA utvecklade VIS var att de ville fusionera 

försäljningen i de sju olika sågverken samtidigt som den tidigare plattformen ansågs 

föråldrad. Svensson menar att utvecklingsprocessen har varit omfattande och komplex 

men ändå kostnadseffektiv, då endast en person varit delaktig i systemuppbyggnaden. 

Lisemark påstår att utvecklingen av VIS har förenklat mycket arbete som annars vore 

tidskrävande då systemet är specialanpassat för sågverkens arbetssätt. När det kommer 

till egenutvecklade affärssystems baksidor får Olsen och Sætre (2007) medhåll från 

Svensson och Lisemark, som menar att uppdateringar av VIS görs alldeles för ofta. 
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Svensson säger att det är vanligt förekommande att problem uppstår under eller efter 

uppdateringar, men att det egentligen inte bara drabbar det egenutvecklade systemet 

utan även Fagus, som är branschanpassat.   

	  
Affärssystemens	  påverkan	  på	  företaget	  
Nah et al. (2007) menar att införskaffande och implementering av affärssystem innebär 

att produktiviteten och kvaliteten på utfört arbete generellt sett ökar. Till stor del beror 

det på att affärssystemet erbjuder standardiserade och förenklade lösningar för de 

dagliga arbetsuppgifter som måste utföras, men även att informationsutbytet förbättras 

mellan anställda på olika avdelningar. För VIDA:s del, menar Lisemark, att 

utvecklingsprojekt likt affärssystem förändrar arbetssättet i organisationen. Detta ska 

inte tolkas negativt då förändring var något företaget eftersträvade vid införandet av 

affärssystem. Tanken var nämligen att VIDA skulle skapa sin egen best practice-

lösning det vill säga: “så här gör vi på VIDA”.  

 

Nilsson et al. (2010) skriver att integrationen och realtidsorienteringen löser 

tidsproblemet, integrationen och ”drill-down-funktionaliteten” aggregeringsproblemet. 

Dessutom kan irrelevansproblemet av data reduceras genom den grad av flexibilitet 

och bredare styrning som databashantering och modularisering erbjuder. I kontrast till 

detta säger Svensson att affärssystemen ger möjlighet till att bryta ner större processer i 

mindre beståndsdelar, vilket gör att ekonomistyrningen kan bedrivas på ett mer precist 

och effektivt sätt. VIDA:s mål med affärssystemen är att få tillgång till 

realtidsinformation i alla led inom organisationen eftersom. Detta eftersom det är på 

det operativa planet de flesta beslut fattas, vilket gör det viktigt att ständigt göra små 

förbättringar för att vara konkurrenskraftiga. Svensson tillägger att i takt med att 

verksamheten utvecklas, förändras även kraven på affärssystemet vilket medför att 

utveckling och konfigurering för affärssystem är en oupphörlig process. 

 

King (2005) samt Umble et al.(2003) skriver att vid implementering av affärssystem är 

det vanligt att samordningen mellan organisationens enheter ökar, arbetssätten 

effektiviseras, de operationella kostnaderna minskar, datainsamlingen går snabbare och 
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att samarbetet med leverantörer och kunder förenklas. För VIDA:s del har 

realtidsinformationen givit dem stora möjligheter att öka integration och samordning 

mellan företagets enheter. När det gäller kostnadsbesparingar säger Lundquist att det är 

väldigt svårt att göra prognoser över de faktiska kostnaderna för affärssystem. Det 

finns enligt Lundquists utsago även svårigheter att jämföra kostnadsmassorna sett till 

ett före/efter-perspektiv, eftersom funktionaliteten är betydligt bättre efter 

implementeringen av affärssystemen. Beträffande snabbare datainsamling menar 

Lisemark att det i dagsläget finns för mycket data i både VIS och Fagus, i den 

bemärkelsen att VIDA inte har resurserna för att hantera all insamlad data. Målet är att 

på ett lättare och effektivare sätt kunna plocka fram den information och precisera den 

data som behövs för att underlätta arbetsgången.  

	  

Affärssystems	  påverkan	  på	  ekonomistyrningen	  
Nilsson et al. (2010) skriver att ekonomistyrning handlar om styrning med information. 

Ett välfungerande affärssystem är avgörande för att snabbt kunna rapportera 

ekonomisk information till mängder av beslutsfattare i företaget. Svensson anser att ett 

affärssystem är nödvändigt för att administrera och styra VIDA. Förr gick det bra att 

hantera exempelvis fakturor i pärmar, men idag har VIDA drygt 50 000 fakturor per år 

vilket gör affärssystem till ett måste.  

 

Dock är forskare inte eniga om vilka effekter affärssystemet har på ekonomistyrningen. 

Bland annat Sutton (2000) hävdar att ekonomistyrningen påverkas radikalt medan 

Granlund och Malmi (2002) hävdar att införandet av affärssystem bör leda till 

effektivare informationsinsamling och databehandling men att effekten på 

ekonomistyrningen är relativt svag. Enligt Svensson har implementeringen av 

affärssystem gjort att rutiner har förtydligats och att instruktioner upprätthålls på ett 

mer strukturerat vis än tidigare. Om ett system ska vara användbart för alla 

medarbetare måste definitioner och rutiner i någon mån standardiseras. Om till 

exempel en försäljare registrerar en försäljning med transportkostnad och en annan 

försäljare registrerar utan transportkostnad, går det inte att mäta. Med standardisering 

skapas jämförbarhet i organisationen vilket i sin tur kan gynna styrningen.  Det blir 
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också enklare att få till förändringar i organisationen om det finns tillförlitlig 

information att tillgå. Svensson tillägger även att det inte finns någon större skillnad 

gällande de båda affärssystemens påverkan på ekonomistyrningen. Trots att 

affärssystemen verkar inom olika områden i organisationen bidrar de i slutändan till i 

princip samma funktioner, där realtidsinformation och centraliserad datalagring är de 

mest centrala.  

 

Dock menar Svensson att affärssystemen inte är bättre än vad som föder det. Med det 

menar han att det inte spelar någon roll hur bra affärssystemet fungerar om inte 

informationen det förses med stämmer. Därför anser han att hur systemet sköts är 

viktigare än systemet i sig. Det är först när anställda litar på informationen fullt ut som 

de stora effekterna av affärssystem visar sig. Svensson menar att när trovärdig 

information kan kommuniceras fyller den en viktig funktion vid ekonomistyrning. 

	  
Budgetering	  

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att budgetar är ett viktigt och effektivt 

verktyg för kortsiktig planering och kontroll inom organisationer. Vad som gör 

budgeten så central inom ekonomistyrning är att den i viss mån kan säkerställa att 

faktiska kostnader inte överstiger vad som budgeterats utan att ledningen är medvetna 

om detta. På VIDA används budgetar inte i samma utsträckning som andra 

ekonomistyrningsverktyg. Det beror till stor del på att budgeteringsarbete är svårt att 

utföra i skogsbranschen. Det enda som kan budgeteras med rimlig säkerhet är 

produktionskostnaderna och eftersom priser på timmer kan fluktuera kraftigt så är 

budgeten för inköp och försäljning sällan korrekt. Det har gjort att fokus hamnat på 

andra ekonomistyrningsverktyg som till exempel interredovisning och 

prestationsmätning.  

 

Enligt Hedman et al. (2009) har budgetprocessen under lång tid kritiserats för att vara 

mycket resurskrävande eftersom det går åt för mycket tid att uppskatta och bedöma 

intäkter, men framförallt kostnader. I stora företag blir processen än mer komplex och 

tidskrävande. I en undersökning som Horvath och Sauter (2004) utförde visade 
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resultatet att ekonomiavdelningarnas personal använde halva sin arbetstid för 

budgetarbete. Svensson och Dahl upplever att informationsflödet inom VIDA har blivit 

bättre med hjälp av affärssystemen, vilket medfört att budgetarbetet blivit mer effektivt 

och enkelt. Anledningen till det är att affärssystemen förenklar arbetet att framställa en 

sammanslagen budget för hela koncernen. 

 

Budgetar är historiska händelser som vid början av året avspeglar en syn för just den 

tidpunkten. Men med tiden kan denna uppfattning komma att ändras, vilket gör att nya 

prognoser och planer behövs. Med affärssystem underlättas tillgången till uppdaterad 

information så att chefer och personal kan skapa bättre prognoser (Scapens & Jazayeri, 

2003). Svensson säger att ett mål VIDA har är att kunna uppdatera sina budgetar 

löpande för att de på så vis ska bli mer tillförlitliga. För att kunna göra detta måste 

dock VIDA lära sig hantera det överflöd av information som finns i systemen. Om 

detta kan kontrolleras, tror Svensson att både budget- och ekonomistyrningsarbetet 

inom organisationen kan förbättras avsevärt.  

	  
Kalkylering	  

Enligt Hedman et al. (2009) har många företag haft svårigheter att bedöma 

lönsamheten hos olika kunder eftersom flera områden inom företag, exempelvis 

marknadsförings- och försäljningskostnader, hanterats schablonmässigt. Kostnader har 

i stor utsträckning blivit tilldelade och inte fördelade efter orsakssamband. Ett 

affärssystem bygger på någon form av standardisering vilket medför att rutinerna blir 

enhetliga som i sin tur skapar jämförbarhet inom en organisation. Svensson upplever 

att implementeringen av affärssystem underlättar produktkalkyleringen. Med hjälp av 

affärssystemen kan kostnader brytas ner i mindre beståndsdelar för att på så vis fördela 

dem till respektive kostnadsdrivare. Vid beräkningar av försäljningspris använder 

sig VIDA av självkostnadskalkyler. Dock är priserna i stor grad styrda av rådande 

marknadspriser och brukar i regel uppdateras en gång i kvartalet. Svensson säger att 

affärssystemet är användbart ur denna synvinkel då det ger både inköpare och säljare 

information om vilken prisnivå som är lämplig samt vilka eventuella rabatter som kan 

ges.  
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Beträffande realtidsdata menar Cooper och Kaplan (1998) att det kan utgöra hot 

eftersom den kan medföra att kortsiktiga beslut tas, något som kan påverka produkters 

lönsamhet. Företag bör därför vid beslutsfattande ta hänsyn till att exempelvis 

försäljningsvolym kan variera, vilket i sin tur påverkar både produktions- och 

försäljningspris. För att reducera denna risk bör standardpriser användas. Svensson 

anser att realtidsdatan kanske skulle kunna medföra att beslut tas på kort sikt. 

Drivkraften är inte lika stor att vinstmaximera i varje affär om det finns realtidsdata 

som tyder på att försäljningen går riktigt bra.  

 

Internredovisning	  

Hedman et al. (2009) menar att det är viktigt att affärssystem har en välutvecklad 

transaktionshantering. När många olika transaktioner utförs måste det gå att urskilja 

den betydelsefulla från den mindre betydelsefulla informationen. Med hjälp av 

affärssystem ges det möjlighet att på ett enklare och effektivare sätt hantera den stora 

mängd av ekonomisk information som det finns i ett företag. VIDA:s syn på 

internredovisning skiljer sig inte märkbart från Hedman et al. (2009) teorier. Svensson 

upplever att VIDA:s internredovisning handlar om att kunna bryta ner prestationer per 

leverantör, kund och produkt för att kunna öka beslutsfattandet och motivationen inom 

organisationen. Med affärssystemen har VIDA blivit bättre på att mäta och bryta ner 

kostnader i mindre beståndsdelar. Med hjälp av till exempel Fagus kan nu inköp av 

timmer brytas ner till mindre delar, vilket gör att det går att se vilka inköpare som 

köper in billigt och vilka som köper in dyrt.  

 

Om flera olika system används för lagring och informationshantering finns det risk för 

att data lagras simultant i flera olika system, vilket kan medföra att det blir svårt att 

hitta rätt information när den behövs. På så vis finns det risk att insamling av relevant 

information istället minskar andelen värdeskapande arbete och i de här fallen kan 

affärssystemen hjälpa till att undgå dessa problem (Hedman et al., 2009). 

Användningen av affärssystemens har gjort det möjligt för företag att erhålla 

centraliserad information. 
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Enligt Lisemark arbetar VIDA mot att kunna hantera realtidsinformation och på så sätt 

kunna effektivisera styrningen. Enligt Scapens och Jazayeri (2003) medför 

realtidsinformationen att betydelsen av kvartalsbokslut minskar eftersom 

informationen finns tillgänglig redan innan boksluten har sammanställts. Även här är 

Lisemark enig med teorin och tror i detta avseende att personalen på VIDA anser det 

vara viktigare följa upp problem som uppstår direkt, snarare än att se dem i Visma flera 

veckor senare. Om problem uppstår måste det följas upp och korrigeras direkt. Om det 

visar sig att en skördare har arbetat på fel sätt i två veckors tid, kan värden för 

hundratusentals kronor försvinna och här har realtidsinformationen stor betydelse. 

	  

Prestationsmätning	  	  

Dagens företag har blivit allt mer decentraliserade där många små beslut tillsammans 

bidrar till företags utveckling. För att styrningen ska bli effektiv är det viktigt att 

affärssystemet är transparent så att anställda själva kan se vilka prestationer som 

faktiskt är värdeskapande och vilka som inte är det. Om enskilda prestationer kan 

kopplas till företagets framgång känner de anställda ett större ansvar för helheten vilket 

skapar målkongruens i en organisation. (Hedman et al., 2009) 

 

Enligt Svensson har införandet av affärssystem gjort det möjligt få fram olika typer av 

information sammanställt i grafer och diagram. Självklart är det rent tekniskt möjligt 

att ta fram dessa med manuellt men det krävs mycket mer arbete. Vidare menar 

Svensson att det är viktigt att se information direkt eftersom det går att påverka 

anställda på ett bättre sätt om uppföljning kan ske kontinuerligt. Då 

rörelsemarginalerna inom sågbranschen på sikt har legat på 2-3 % gäller det att vara 

noggrann i alla led, enda från inköp till försäljning till slutkund. Med hjälp av 

affärssystemen kan VIDA se helheten i affärsprocesserna då de ger företaget möjlighet 

att strukturera och bryta ner de olika prestationerna, precis när de äger rum. På så vis 

ges möjlighet att till exempel se vilka delmoment som bär kostnader och det är först då 

beslut kan tas för att minska dem. Det ges till exempel information om en affär är 

lönsam eller ej då kostnader för till exempel inköp, avverkning och transport kan 
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brytas ner till respektive produkt. Det bidrar till att ge en förståelse om hur viktigt att 

det är göra rätt saker på rätt sätt vilket även kan fungera som motivationskraft. 
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Slutsats	  
ppsatsens avslutande kapitel kommer behandla studiens kvalitativa forskning. 

Författarna kommer i kommande stycken besvara studiens syfte genom att 

diskutera kring dess empiriska och analytiska del. Slutligen kommer författarna 

framföra en självkritisk diskussion, samt ge förslag till fortsatta studier inom 

ämnesområdet.  

 
 

Syftet med denna studie var att bidra med ökad förståelse om vilka effekter 

affärssystem har på ett företags ekonomistyrning. Ur analysen i föregående avsnitt kan 

författarna dra slutsatsen att både det egenutvecklade och det branschspecifika 

affärssystemet har påverkat fallföretaget VIDA:s ekonomistyrning. Dock har 

författarna funnit att de båda systemen inte utgör någon större skillnad i styrningen, 

trots att de är applicerade inom olika områden. De bidrar i princip med samma 

funktioner, där den mest centrala är realtidsinformation och databashantering. Den 

största skillnaden mellan VIS och Fagus är tidsskillnaden gällande uppdateringar, men 

det är inte något som påverkar ekonomistyrningen i någon större omfattning. 

 

De studerade affärssystemen är i någon mening implementerade för att standardisera 

processer. I VIDA Skogs fall handlade det bland annat om att ledningen önskade att 

strömlinjeforma inköpsprocesserna så att jämförbarhet uppnåddes. I VIDA:s sågverk 

implementerades istället ett nytt affärssystem mycket tack vare att försäljningen för de 

sju sågverken slogs ihop, vilket erfordrade en mer centraliserad styrning än tidigare. 

Implementeringen av systemen har därför förändrat sättet att styra organisationen. Värt 

att nämna är även att för att kunna styra och administrera VIDA idag, krävs 

affärssystem. Förr gick företaget att styra med enklare medel, men dagens organisation 

är betydligt större och mer komplex vilket gör att andra hjälpmedel behövs. 

 

U 
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Gällande affärssystemens påverkan på VIDA:s ekonomistyrning, vill författarna först 

och främst lyfta fram begreppet realtidsinformation. Med hjälp av sina olika 

affärssystem har VIDA idag tillgång till ny information i samma stund som den 

uppstår. Som den empiriska studien visar, påverkar just detta faktum ekonomi-

styrningen i stor skala. Exempelvis ges möjligheten att korrigera fel direkt när de 

uppstår, istället för att de blir synliga vid en kvartalsrapport då det redan är för sent att 

ingripa. Men trots att VIDA har tillgång till realtidsinformation, klarar de i dagsläget 

inte av att hantera all data som lagras i systemen och kan således inte nyttja den till 

fullo för att styra företaget på bästa möjliga sätt. Beträffande VIS har realtids-

informationen och dess övriga funktioner nästan fullt ut integrerats med verksamheten. 

Det är en process som tagit ungefär tio år men som fortfarande inte är riktigt klar. 

Affärssystemet Fagus har endast varit i drift under drygt ett års tid och mycket tack 

vare det har VIDA mer arbete som kvarstår för att integrera affärssystemet så att det 

passar både personal och ledning. Dock är implementering och utveckling av 

affärssystem en process som aldrig stannar upp, eftersom då företagen utvecklas 

förändras även kraven på affärssystemet. Då det hela tiden skapas nya krav, är det 

viktigt att det finns en viss struktur eftersom det på så sätt skapar jämförbarhet inom 

organisationen. Det i sin tur kan gynna ekonomistyrningen i form av exempelvis 

mätning och uppföljning.  

 

Trots att implementeringsprocessen är krävande, för den även andra positiva aspekter 

med sig än bara realtidsinformation. Som författarna nämner, måste verksamheten 

anpassa sig efter systemen, oavsett om det är av bransch- eller egentillverkad karaktär. 

Dessa omstruktureringar, som till synes kan tyckas omständiga, bidrar däremot att en 

form av målkongruens skapas inom organisationen eftersom de olika avdelningarna 

tvingas arbeta åt samma håll för att affärssystemen ska vara värdeskapande. 

 

De ekonomistyrningsbegrepp författarna riktat mest fokus på är budgetering, 

kalkylering, internredovisning och prestationsmätning. Gällande affärssystemens 

påverkan på dessa verktyg inom VIDA:s organisation, kan slutsatsen dras att somliga 

av dem påverkas medan andra inte gör det i lika stor utsträckning.  
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Budgetarbetet på VIDA har med hjälp av affärssystemen blivit mer effektivt och enkelt 

än vad det tidigare varit. Den stora förändringen som systemen bidragit med är att 

VIDA nu på ett enkelt sätt kan framställa sammanslagna budgetar för hela koncernen. 

Dahl anser dock att implementeringen av affärssystem inte påverkat 

budgeteringsarbetet på samma sätt som till exempel prestationsmätning, då VIDA inte 

använder budgetar i samma utsträckning. Dock har realtidsinformationen som 

affärssystemet tillhandahåller förhoppningsvis bidragit till mer korrekta budgetar och 

prognoser tack vare att de kontinuerligt uppdateras. 

 

Även kalkyleringsarbetet har underlättats. Med affärssystemens hjälp kan VIDA bryta 

ner kostnadsmassor i mindre beståndsdelar för att på ett mer precist sätt fördela dem 

till respektive kostnadsdrivare. Informationen som finns i affärssystemen förenklar 

organisationens framtagning av kalkyler.  

 

För VIDA handlar internredovisning om att kunna bryta ner prestationer per leverantör 

eller kund och genom detta öka beslutsfattandet och motivationen inom 

organisationen. Framförallt finner författarna att affärssystemet påverkar intern-

redovisningen när det gäller framtagningstid av månads- och kvartalsrapporter. Även 

fast att realtidsinformationen är den faktor som påverkar den operativa styrningen 

mest, anses rapporterna utgöra komplement till den eftersom de integrerar koncernens 

olika verksamhetsområden. 

 

Den förmodligen största påverkan affärssystemen har på ekonomistyrningen av VIDA, 

finner författarna inom prestationsmätning. I denna aspekt hjälper affärssystemen till 

med framställningen av olika typer av grafer och diagram som beskriver lönsamheten 

och effektiviteten i nästan samtliga led inom företaget. Möjligheten till att använda sig 

av realtidsdata inom prestationsmätning gör att det finns utrymme till att påverka de 

anställda direkt. De anställda får lära sig att koppla sitt arbete till VIDA:s framgång 

och får på så vis förståelse om att allt de gör är förenat med pengar. Det i sin tur är 

något alla kan relatera till och genom det ökar motivationen att göra saker på rätt sätt. 
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Avslutningsvis vill författarna understryka att affärssystemen i sig inte är bättre än vad 

som föder dem. De genererar i regel oerhört stora fördelar för VIDA, men förses de 

inte med korrekt information blir deras betydelse inte heller särskilt stor. Hur systemen 

sköts blir därför viktigare än systemen i sig, gällande deras påverkan på företaget och 

dess ekonomistyrning.  
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Självkritik	  
 
Författarna anser det vara viktigt att förhålla sig till ett självkritiskt angreppssätt vid 

uppsatsskrivande likt denna. Därför kommer i följande stycken vissa detaljer som 

eventuellt kan betraktas som bristfälliga lyftas fram. 

 

Trots att studiens syfte var att studera den valda problemformuleringen på endast ett 

företag, går det inte att blunda för det faktum att det eliminerar dess generaliserbarhet. 

Fallstudier har som nämnts kritiserats pågrund av sin svaga generaliserbarhet, men 

författarna håller med Lundahl & Skärvad (1999) i deras påstående att fallstudien är en 

bra metod för att förstå hur ett företags komplexa delar fungerar och påverkas. För att 

få än djupare förståelse tror vi författare att det behövs fler fallstudier i ämnet. Då 

VIDA har fokuserat mycket på operativ styrning tror författarna att det kan ha fått 

betydelse för ekonomistyrningens påverkan. Dahl säger att budgeteringen inte 

påverkats lika mycket som de övriga ekonomistyrningsverktygen, då de inte används i 

samma utsträckning. Författarna tror därför att det kan finnas stora skillnader mellan 

olika företag och branscher, eftersom ekonomistyrningen och dess fokus kan se olika 

ut.  

 

Författarna vill tillägga att det var i samråd med VIDA:s ekonomichef som beslutet att 

enbart studera två affärssystem togs. Det berodde på att de används inom samma 

verksamhetsområde fast i olika ändar av affärskedjan. Att studera VIDA:s samtliga 

affärssystem hade varit mycket intressant men författarna ansåg att studiens tidsperiod 

inte var tillräckligt lång för att genomföra en sådan undersökning. 
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Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Författarna anser att en denna studie kan ligga till grund för vidare forskning inom 

ämnesområdet. Exempelvis kan en studie likt denna göras på ett företag av samma 

storlek i en annan bransch. Resultaten från studierna kan sedan jämföras för att se om 

det går att finna samband eller olikheter av affärssystemets påverkan på 

ekonomistyrningen branscherna emellan. Förslaget på studien kan givetvis genomföras 

på ett annat företag inom samma bransch för att på det viset se om det går att dra 

slutsatser beträffande branschanpassade och egenutvecklade affärssystems påverkan på 

ekonomistyrningen.  

 

Vissa teorier hävdar att införande av affärssystem kan minska behovet av ekonomer i 

organisationer. Förslag på vidare forskning skulle i detta avseende kunna handla om 

hur detta skulle gå till och om det i så fall finns någon skillnad mellan exempelvis 

standardiserade och branschanpassade affärssystem. 
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Bilaga	  1:	  	  
Intervjuguide	  1:	  2012-‐04-‐23	  
 

• Kan du berätta lite om din karriär inom VIDA och vad du arbetar med idag? 

• Hur ser VIDA:s organisation ut? 

• Vad är ekonomistyrning för dig? 

• Kommer du i ditt dagliga arbete i kontakt med ekonomistyrning och i så fall 

hur? 

• Kan du berätta om hur ekonomistyrningen används på VIDA? 

• Hur påverkar affärssystemen budgetering, kalkylering, internredovisning och 

prestationsmätning? 

• Kan du berätta om era affärssystem? 

• Vilket affärssystem hade ni innan och varför valde ni att byta? 

• Vilken koppling har du till de olika affärssystemen? 

• Hur fungerar affärssystemen? 

• Har något förändrats efter införandet av affärssystemen? 

• Vilken typ av information återfinns i affärssystemet? Vilka funktioner finns 

integrerade? 

• Känner du att VIDA blivit bättre på att plocka fram den informationen som kan 

behövas till ekonomistyrningen genom affärssystem? 

• Anser ni att affärssystemet är komplett eller finns det rum för förbättringar? I så 

fall vilka? 

• Vem utformar kraven i affärssystemet? 

• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med affärssystemet? 

• Känner du att ekonomistyrningen har påverkats efter införandet av det 

nuvarande affärssystemet? 

• Hjälper affärssystemen er att få fram realtidsinformation? Hur och varför har 

det i så fall påverkat ekonomistyrningen? 

• Upplever du att beslutsfattandet blivit bättre sedan affärssystemen 

implementerades? 



 

78 
 

Bilaga	  2:	  
Intervjuguide	  2:	  2012-‐05-‐23	  
 

• Kan du berätta lite om din karriär inom VIDA och vad du arbetar med idag? 

• Vad är ekonomistyrning för dig? 

• Kommer du i ditt dagliga arbete i kontakt med ekonomistyrning och i så fall 

hur? 

• Kan du berätta om hur ekonomistyrningen används på VIDA? 

• Tror du att det är någon skillnad i påverkan på ekonomistyrningen beroende på 

om affärssystemet är branschanpassat eller egenutvecklat? 

• På vilken nivå inom ekonomistyrningen har realtidsinformationen haft störst 

påverkan? 

• Vilken koppling har du till de olika affärssystemen? 

• Tror du att ekonomistyrningen har påverkats efter införandet av det nuvarande 

affärssystemet? 

• Upplever du att beslutsfattandet blivit bättre efter införandet av affärssystem? 

• Har produktiviteten och kvaliteten ökat efter att affärssystem har införts? 

• Varför ville VIDA strömlinjeforma inköps-processerna i skog? 

• Varför ville VIDA slå ihop försäljningen för sågverken? 
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• Förra gången sa du att affärssystemen i stor utsträckning gynnar styrningen 

inom verksamheten genom att förtydliga olika rutiner. Vilka rutiner är det du 

syftar på? 

• Hur prissätter ni era produkter?  

• Använder ni er av någon form av standardpriser/fasta prislistor mellan 

• verksamheterna? 

• Är realtidsinformationen ett hot som kan leda till kortsiktighet? 

• Vilka nyckeltal används vid sågverksmötena? 

• Varför ville VIDA strömlinjeforma inköps-processerna i skog? 

• Varför ville VIDA slå ihop försäljningen för sågverken? 

 

Telefonintervju	  2012-‐05-‐09:	  
• Hur ser kopplingen ut mellan VIDA Wood, VIDA Skog och VIDA:s sågverk 

ut? 


