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Frågeställning Vad har affärssystemet för påverkan på den interna redovisningen? Hur 

pass beroende är företagen av affärssystemet? Vad finns det för fördelar 

och nackdelar med systemet? Vad händer om systemet slutar fungera? 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur de valda 

företagen använder sig utav affärssystemet SAP i arbetet med den interna 

redovisningen samt att undersöka hur betydelsefullt SAP är för arbetet 

med den interna redovisningen. 

Metod Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ studie där fem respondenter på de 

valda företagen har intervjuats. Vid intervjutillfällena användes 

semistrukturerade frågor. En induktiv metod användes eftersom nya 

teorier skapades utifrån empirin. 

Slutsats Implementeringen av ett affärssystem har visat sig haft en stor påverkan 

på den interna redovisningen. De båda företagen är överens om att 

affärssystemet har varit en bidragande orsak till varför de inte har någon 

avskild intern redovisning. Denna studie har visat att företag, speciellt 

stora företag som ABB och Outokumpu, är väldigt beroende av ett väl 



fungerade och välanpassat affärssystem. Studien visar att i stort sett allt 

arbete sker i affärssystemet dagligen, således även arbetet med den 

interna redovisningen. En av de dominerande fördelarna med ett 

affärssystem har visat sig vara att all information finns samlad på ett och 

samma ställe. En av de stora nackdelarna har visat sig vara okunskapen 

kring systemet. Studien har visat att om systemet slutar fungera helt 

stannar arbetet i princip upp helt. 

  



Abstract – “The enterprise systems impact on their internal accounting – A case study of 

two manufacturing companies, ABB AB and Outokumpu Stainless AB” 

Date June 1
st
 2012 

Level Bachelor thesis in Business and Economics, ECTS 15 

Institution School of Sustainable development of society and technology, 

Mälardalen University 

Authors Sofie Wiklund Axel Ytter            Sofia Öijar 

 August 1
st
 1988 August 9

th
 1990       November 18

th
 1988 

Title  ”The enterprise systems impact on their internal accounting - A case 

study of two manufacturing companies, ABB AB and Outokumpu 

Stainless AB” 

Tutor Magnus Linderström 

Keywords Enterprise system, ERP-system, Internal accounting, SAP, Financial 

control. 

Research question How does the enterprise system affect their internal accounting? How 

dependent are enterprises of the enterprise system? What are the 

advantages and disadvantages of the system? What happens if the system 

stops working? 

Purpose The purpose with this study is to examine and analyze how the selected 

companies’ uses SAP in their work with their internal accounting and to 

investigate how important SAP is for the work. 

Method The essay is based on a qualitative study where the authors have 

interviewed five respondents in the selected companies. Semi-structured 

questions were used for the interviews. An inductive approach was used 

when the new theories was created based on empirical data. 

Conclusion The implementation of an enterprise system has been shown to have had 

a major impact on their internal accounting. Both companies agree that 

the enterprise system has been a reason why they do not have a separate 



internal accounting. This study has shown that companies, especially 

large companies such as ABB and Outokumpu, is very dependent on a 

well acted and well adapted enterprise system. The study shows that 

almost all the work is done in the enterprise system daily, also the work 

with their internal accounting. One of the predominant advantages of an 

enterprise system has proven to be that all information is gathered in one 

place. One of the major drawbacks has proven to be the lack of 

knowledge about the system. The study has shown that if the system 

stops working, basically all the other work stops.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer läsaren introduceras i det valda ämnet. En bakgrund till det 

valda ämnet kommer att presenteras. Utifrån bakgrunden kommer en problemdiskussion att 

skapas. Sedan kommer frågeställning, syftet, avgränsning, målgrupp samt uppsatsens 

disposition att beskrivas.  

1.1 Bakgrund 

Under 1970-talet började utvecklingen av det som idag benämns som affärssystem. På den 

tiden skapades affärssystem för att underlätta materialplaneringen vid biltillverkningen. 

Eftersom denna del av biltillverkningen var en komplex process insåg företagen fördelarna 

med att effektivisera denna del av processen. Under 80-talet låg den amerikanska bilindustrin 

i depression. Vid den tidpunkten bestämde sig biltillverkaren Ford för att se över sin 

verksamhet för att försöka hitta sätt att skära ner kostnaderna på. Undersökningar visade 

genom att installera nya datorbaserade system kunde företagen dra ner på kostnaderna med 20 

%. Det visade sig senare att verksamheten hade effektiviserats på ett sådant sätt att 

kostnaderna inte bara sjönk med 20 %, utan med hela 75 %. Detta var en betydande faktor till 

varför affärssystem kom att spela en stor roll för företagen i fortsättningen.
1
 

Under 1990-talet accelererades spridningen av dessa system, detta var dock ingenting nytt i 

företagen utan det hade i stort sett funnits i alla delar av företagens verksamhet. Problemet var 

dock att information som hörde ihop inte fanns samlad på samma plats. Detta ledde till en 

strävan efter integration.
2
 

I detta skede skapades system som hade ett modultänkande där kunden själv kunde välja 

vilken/vilka moduler denne hade nytta av i sin verksamhet eller om någon modul ansågs 

överflödig kunde denne plockas bort. Dessa system kom att få benämningen Enterprise 

Resource Planning System (i fortsättningen endast benämnt som ERP). Detta begrepp är 

synonymt med det svenska begreppet affärssystem.
3
 ERP systemen var designade för att vara 

                                                           
1
 Michel Hammer (1990) “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate.” Harvard Business Review. July-

August. Page 1-8. 
2
 Magnusson Johan, Olsson Björn. (2010).  Affärssystem. 2:2 uppl. Lund. Studentlitteratur, 31. 

3
 Ibid, 31. 
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den kompletta databasen och affärssystemet för en organisation på lokal, regional, nationell 

och internationell nivå.
4
 

Johan Magnusson som är föreståndare för Centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan i 

Göteborg och Björn Olsson som är ansvarig för TechCenter på IT Universitetet vid Chalmers 

och Göteborgs Universitet definierar begreppet affärssystem som Standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd. Systemstödet syftar, genom ett effektivt utnyttjande av 

IT, till att effektivisera verksamheten. Genom dess verksamhetsövergripande karaktär syftar 

systemstödet till att effektivisera hela verksamheten och detta förväntas ske genom två olika 

aktiviteter. Dels genom förbättring av beslutskvaliteten och dels genom effektivisering av 

processer.
5
 Dessa aktiviteter kommer att förklaras närmare i referensramen. 

Affärssystem är idag ett fenomen som är mer aktuellt än någonsin, detta hänger ihop med att 

de verksamheter som använder dessa affärssystem har fått en ökad kompetens kring 

informationsteknologi (IT) överlag.
6
 

De flesta företagen är idag utsatta för en hård konkurrens på marknaden. Det gäller för 

företagen att anpassa sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftig. Företagen behöver nu, 

mer än någonsin, effektivisera sin affärsstrategi. Inte bara för företagets framgång utan även 

för dess fortsatta överlevnad.
7
 

Med det sagt gäller det, oavsett val av affärsstrategi, att verksamheten ständigt utvecklas och 

förändras i takt med utvecklingen för att behålla eller öka sin marknadsandel. Det gäller att 

organisationen och affärssystemet utvecklas tillsammans.
8
 

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån bakgrunden ovan förstås det att företagen idag är i stort behov av ett väl fungerande 

affärssystem. Den hårda konkurrensen på marknaden gör att företagen måste se över hela 

verksamheten för att på så vis kunna effektivisera den. Detta gäller inte minst för tillverkande 

företag där det är många steg i själva produktionsprocessen. Eftersom Ford lyckades skära 

ned sina kostnader med hela 75 % genom att byta ut det gamla affärssystemet mot ett nytt är 

det ingen tvekan om att affärssystemet utgör en viktig grundsten i företaget. 

                                                           
4
 Jesse F. Dillard, Kristi Yuthas (2005) “Enterprise Resource Planning Systems and Communicative Action.”  

5
 Johan Magnusson, Björn Olsson, Affärssystem (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 9-12. 

6
 Ibid, 5.  

7
 Fiona, Fui-Hoon Nah, Janet Lee-Shang Lau och Jinghua Kuang (2001)”. Critical factors for successful 

implementation of enterprise systems.” Business Process Management Journal. Vol. 7, No. 3. Page 285-296. 
8
 www.cfoworld.idg.se (Hämtad 16/4) 

http://www.cfoworld.idg.se/
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Den interna redovisningen i ett företag är en systematiserad process. Den består av 

datainsamlingar, registrering, bearbetning samt rapportering och presentation av kvantitativa, 

ekonomiska data.
9
 Denna process kräver ett fungerande och välanpassat affärssystem som kan 

ta hand om och lagra all denna information.  

Ett företags verksamhet behöver ständigt utvecklas i samband med utvecklingen på 

marknaden. Det gäller att vara så konkurrenskraftig som möjligt och att försöka ligga steget 

före sina konkurrenter, för att på så vis bli ett framgångsrikt företag.  

Ford visade vid införandet av ett nytt affärssystem att det fanns stora besparingar att göra, det 

ledde till att efterfrågan på ett fungerande affärssystem blev stor. Ett fungerande affärssystem 

innebar en effektivare verksamhet. På grund av detta och genom samtal med experter inom 

området väcktes intresset för ämnet. Syftet med denna studie var att undersöka hur ett 

affärssystem kunde påverka arbetet med den interna redovisningen, eftersom denna är en 

viktig del för företagen. 

Då denna studie inriktar sig på två stora och ledande företag inom tillverkningsbranschen, 

ABB AB och Outokumpu Stainless AB (i fortsättningen endast benämnda som ABB och 

Outokumpu), blev det då extra intressant att undersöka hur denna process fungerade i 

verkligheten. Eftersom de valda företagen i denna studie använde sig utav samma 

affärssystem i form av SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing, i 

fortsättningen endast benämnt som SAP) blev det intressant att se hur de använde sig utav 

systemet i arbetet med den interna redovisningen. Det blev intressant att se vilka likheter och 

skillnader det fanns mellan företagen och hur de använde sig utav affärssystemet i arbetet med 

den interna redovisningen.  

Då inga tidigare studier hittades kring hur affärssystemet påverkar den interna redovisningen 

skapades ett intresse kring att studera hur detta ser ut i praktiken jämfört med teorin. Tidigare 

studier hittades kring ämnet affärssystem samt om internredovisning men inga som jämförde 

de bådas koppling till varandra.  

1.3 Frågeställning 

Baserat på problemdiskussionen ovan utgår denna studie ifrån följande frågeställning: 

 Vad har affärssystemet för påverkan på den interna redovisningen? 

                                                           
9
 Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen (Malmö: Liber, 2009), s. 298. 
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 Hur pass beroende är företagen av affärssystemet? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med systemet? Vad händer om systemet 

slutar fungera? 

1.4 Syfte 

Huvudsyfte 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur de valda företagen använder sig 

av affärssystemet SAP i arbetet med den interna redovisningen samt att undersöka hur 

betydelsefullt systemet är för företagen.  

Delsyfte 

Delsyftet var även att undersöka och analysera de fördelar och nackdelar som finns med SAP 

som system.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att bara behandla affärssystemet SAP, det är detta system som 

de valda företagen använder sig utav. Med tanke på tidsaspekten är denna studie även 

avgränsad till att undersöka endast ABB:s kontor i Västerås samt Outokumpus enhet i Avesta 

som kallas för Avesta Works.  

1.6  Målgrupp 

Denna studie riktar sig till ekonomistudenter på högskolor och universitet som är intresserade 

av att se hur ett affärssystem kan påverka arbetet med den interna redovisningen i ett företag. 

Den riktar sig även till personer på företag som arbetar med den interna redovisningen och där 

de använder sig av SAP som affärssystem.  

1.7 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

I det inledande kapitlet ges en kort bakgrund avseende det valda ämnesområdet. Andra delar 

som presenteras i detta kapitel är problemdiskussion, frågeställning, syfte, avgränsning och 

målgrupp. 

Kapitel 2 - Metod 

Detta kapitel kommer beskriva hur genomförandet av studien gått till. Val av metod och 

tillvägagångssätt kommer att beskrivas och motiveras. De kriterier som studien utgått ifrån 

vid val av företag och respondenter kommer att beskrivas här och det kommer även att ges en 
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kortare beskrivning av respondenterna och hur intervjuerna gått till. De källor som använts i 

denna studie kommer att beskrivas och kritiseras. Uppsatsens trovärdighet kommer även att 

diskuteras.  

Kapitel 3 - Referensram 

I detta tredje kapitel kommer det att beskrivas vad som menas med ett affärssystem samt att 

förklaras vad som menas med intern redovisning. Det kommer även att ges en kortare 

beskrivning av vad ekonomistyrning och extern redovisning är, detta för att ge läsaren en 

ökad insyn i ämnet intern redovisning då dessa tre begrepp är kopplade till varandra.  

Kapitel 4 - Empiri 

I det fjärde kapitlet kommer de insamlade data som hämtats från intervjuerna som genomförts 

med de olika respondenterna på de valda företagen att gås igenom. Kapitlet innehåller även 

kortare presentationer av företagen och respondenterna. Det är i detta kapitel som läsaren 

kommer att få en inblick i hur de anställda på företagen anser att affärssystemen fungerar för 

dem i arbetet med den interna redovisningen samt hur pass påverkade de blir i sitt arbete utav 

sitt affärssystem. 

Kapitel 5 - Analys 

Detta kapitel består utav en analys av det insamlade materialet. Studien kommer att påvisa 

både likheter och skillnader mellan referensramen och empirin för att ge läsaren en förklaring 

till den frågeställning som byggts i början av studien. 

Kapitel 6 - Slutsats 

I det sista kapitlet kommer de slutsatser som uppkommit genom underlag från både 

referensramen och empirin som beskrivits i ett tidigare skede av studien att presenteras. Här 

presenteras även förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av studiens upplägg. Björklund & Paulsson (2003), s.43. Egen bearbetning.  
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2 Metod  

I detta kapitel kommer genomförandet av studien presenteras. Val av tillvägagångssätt, metod 

samt det praktiska tillvägagångssättet kommer att beskrivas. Här kommer även kriterierna vid 

val av företag och respondenter att presenteras. Avslutningsvis kommer studiens källkritik, 

reliabilitet och validitet att diskuteras. 

2.1 Val av tillvägagångssätt 

Vid valet av tillvägagångssätt finns det tre olika synsätt att utgå ifrån, endera används det 

deduktiva synsättet, det induktiva synsättet
10

 eller det abduktiva synsättet.
11

 

Vid det deduktiva synsättet tar forskaren sin utgångspunkt i teorin för att sedan utifrån denna 

arbeta fram en eller flera hypoteser. Dessa hypoteser kommer sedan att empiriskt granskas. 

Hypoteserna kommer sedan att bekräftas eller förkastas utifrån granskningens resultat. 
12

 

Teori      observationer/reslutat 

Om forskaren istället utgår ifrån det induktiva synsättet kommer denne att ta sin utgångspunkt 

i gjorda observationer som sedan leder till en teori. Här är det således teorin som är resultatet 

av den gjorda forskningen. Utifrån gjorda observationer drar forskaren generaliserbara 

slutsatser för att på så vis kunna bilda egna teorier. 
13

 

Observationer/resultat      teori 

Det abduktiva synsättet är en blandning av deduktivt- och induktivt synsätt. Forskaren utgår 

ifrån empiriska fall men använder sig även utav teoretiska föreställningar och begrepp.
14

 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida det valda affärssystemet påverkar den interna 

redovisningen i två stora företag. Utifrån gjorda intervjuer kommer det att undersökas hur 

detta ser ut i verkligheten. Utifrån resultatet av denna studie kommer sedan slutsatser att dras 

och egna teorier att bildas. Studien kommer således att utgå ifrån det induktiva synsättet med 

några få inslag av det deduktiva synsättet.  

                                                           
10

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
23. 
11

 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups, 2007), s. 121. 
12

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
23. 
13

 Ibid, 25. 
14

 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups, 2007), s. 121. 
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2.2 Val av metod 

Det finns två olika metoder att använda sig utav vid genomförandet av en studie. Dessa två är 

kvantitativ- och kvalitativ metod. Det brukar sägas att fokuset på den kvantitativa metoden 

handlar om insamling utav numeriska data.
15

 I den kvalitativa metoden så hamnar fokuset mer 

på ord än på siffror.
16

  

 

Syftet med den kvalitativa metoden är att försöka förstå världen från respondentens 

synpunkt.
17

 I denna metod har forskaren en nära relation till respondenten. Själva 

forskningsstrategin är ofta ostrukturerad vilket ger forskaren fria händer att ändra sina 

forskningsfrågor eller lägga till nya, beroende på hur situationen ser ut. I den kvalitativa 

metoden utgår studien ifrån färre respondenter för att istället gå in djupare på varje 

respondent.
18

 

 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ metod. Personliga intervjuer har genomförts med 

respondenterna på de valda företagen. Flera anställda har blivit intervjuade vid de valda 

företagen, detta för att försöka samla in så mycket information som möjligt till studien. De 

anställda ska även ha olika befattningar för att på så vis ge en bredare information för att 

kunna besvara det valda problemet.  

Det finns olika former av intervjuer. Det brukar främst pratas om tre typer av intervjuer. 

Dessa är strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vid den strukturerade 

intervjun är alla frågor bestämda på förhand och dessa tas upp i en bestämd ordning.
19

 Den 

ostrukturerade intervjun består i stort sett inte av några frågor eller förarbetat material 

överhuvudtaget.
20

 

Till den semistrukturerade intervjun har forskaren utgått ifrån speciella teman med några få 

frågor som denne vill ha svar på. Respondenten får sedan associera fritt kring dessa specifika 

ämnen. Ämnena och dess frågor kan behandlas i valfri ordning och följdfrågor kan ställas om 

                                                           
15

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
85. 
16

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
297. 
17

 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups, 2007), s. 11. 
18

 Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (B. Nilsson övers.) (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), s. 113. 
19

 Maria Björklund, Ulf Paulsson, Seminarieboken (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 68. 
20

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
363. 
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forskaren känner att detta är nödvändigt. Fokus i denna typ av intervjumetod är att få fram 

respondentens åsikter.
21

 Genom att få fram respondenternas egna åsikter kan en bättre bild av 

hur affärssystemet och den interna redovisningen fungerar i praktiken ges.  

Vid intervjuerna har semistrukturerade frågor använts. Denna metod har valts eftersom 

fokuset hamnar på respondentens egna åsikter och synpunkter på hur de upplever det valda 

ämnesområdet.  

Det kommer även att göras en fallstudie av dessa två företag. En fallstudie är en undersökning 

av ett specifikt ämne. Den vetenskapliga informationen till en fallstudie kan samlas in på olika 

sätt. Studien är partikularistisk vilket innebär att den fokuserar på en viss situation. En 

fallstudie är lämplig att använda för praktiska problem som uppstår i vardagen.
22

 En fallstudie 

har valts att göras för att få en djupare förståelse av ämnet. Detta uppnås genom att fokusera 

på ett fåtal respondenter istället för på ett större antal.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

För att en studie ska kunna genomföras krävs det att data samlas in från olika källor. Dessa 

data brukar delas in i två olika delar vilka är sekundär data och primär data. Sekundär data är 

sådana data som tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien. 

Primär data är sådana data som forskaren själv samlat in i syfte att använda i den aktuella 

studien.
23

 

De sekundära data som använts till denna studie består främst av information från böcker, 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentuppsatser, företagens hemsidor samt kompendier 

som delats ut av företagen vid intervjutillfällena. För att hitta dessa källor har 

högskolebiblioteket, internet samt olika databaser använts. Sökord som använts har varit 

affärssystem, ERP-system, standardsystem, intern redovisning, extern redovisning och 

ekonomistyrning. 

De primära data som använts till denna studie består av de intervjuer som genomförts med de 

olika respondenterna på de valda företagen. Intervjuer valdes att genomföras eftersom 

insamling av endast sekundär data inte ansågs vara tillräcklig för att besvara frågeställningen i 

denna studie.  

                                                           
21

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
363. 
22

 Ibid, 71. 
23

 Maria Björklund, Ulf Paulsson, Seminarieboken (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 67-68. 
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Kontakten med ABB blev möjlig genom en lärare på Mälardalens Högskola. Han gav förslag 

på anställda vid ABB som han ansåg kunde vara relevanta att kontakta för denna studie. Mejl 

skickades till dessa personer där det förklarades vad denna studie skulle handla om och om de 

berörda personerna kunde bidra med relevant information. Genom detta skapades kontakt 

med Malin Knauer som sedan fungerade som kontaktperson på företaget. Kontakten med 

Malin skedde genom både personliga möten, mejl och telefon. Efter två möten med Malin 

bokade hon in intervjuer med personer på företaget som hon ansåg var relevanta för denna 

studie.  

På grund av att en av författarna till denna studie jobbar på Outokumpu var det inga problem 

med att få en första kontakt med respondenter på företaget. Där kunde relevanta respondenter 

väljas ut direkt och det behövdes ingen kontaktperson för att förmedla kontakten.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades frågeformuläret ut till respondenterna för att de 

skulle få en chans att förbereda sig inför intervjun och få en bättre överblick av vad denna 

studie handlade om. Intervjuerna genomfördes sedan på de båda företagen, i deras 

konferensrum. Det gavs även tillåtelse att spela in varje intervju. Varje intervju tog mellan 30-

60 minuter att genomföra och vid alla intervjutillfällen utom ett, ställdes frågorna i ordning 

efter intervjumallen med tillkommande följdfrågor. Vid det tillfälle där frågorna inte ställdes 

efter intervjumallen fick respondenten tala fritt utifrån denna eftersom respondenten ansåg att 

det var lämpligast.  

Alla författare närvarade vid intervjuerna och där föll det sig naturligt att en tog ansvaret att 

ställa frågorna och föra en naturlig konversation med respondenten medans de andra fick föra 

anteckningar och ställa följdfrågor om sådana dök upp. Anteckningar gjordes även fast 

tillåtelse gavs att spela in intervjun, detta för att det skulle bli lättare att sammanställa 

intervjuerna. Varje intervju valdes att spelas in för att undvika att missa viktiga delar och att 

lättare kunna tolka respondentens svar. Efter varje intervjutillfälle ansågs det vara relevant att 

skicka följdfrågor via mejl till respondenterna eftersom detta skulle ge ännu djupare förståelse 

för den information som redan insamlats vid intervjutillfället. 

2.4 Val av företag 

Vid val av företag fanns en del kriterier som företagen var tvungna att motsvara. Företagen 

skulle vara ett tillverkningsföretag, det skulle vara ledande inom sin bransch och det skulle 

vara ett industriföretag. Dessa kriterier valdes på grund av att i tillverkande- och 

industriföretag är det många steg i tillverkningsprocessen och detta kräver ett väl fungerande 
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affärssystem. Detta gäller även för ledande företag då ett väl fungerande affärssystem 

effektiviserar verksamheten. Företagen skulle även använda sig utav samma affärssystem, 

detta för att underlätta jämförelsen mellan de båda företagen. Valet föll naturligt på 

Outokumpu som är ledande inom tillverkning av rostfritt stål, eftersom kontakter fanns inom 

företaget och de var villiga att medverka i denna studie. ABB valdes eftersom även de är 

ledande inom sin bransch genom tillverkning av produkter och system för kraftöverföring 

samt process- och industriautomation. ABB kontaktades och de gick med på att medverka i 

denna studie. 

2.5 Val av respondenter 

Nedan kommer de respondenter som medverkat i denna studie kort att presenteras. Det 

kommer även beskrivas hur intervjuerna har genomförts. En längre presentation av varje 

respondent finns under empirikapitlet.  

 

2.6 Källkritik 

Med källkritik som vetenskaplig metod menas att utifrån syftet med studien ta reda på 

huruvida innehållet i studien är sant eller falskt eller överhuvudtaget användbar. Som 

författare till en studie är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det material som 

samlats in till studien. Det är viktigt att författaren har tagit reda på när och var dokumenten 

har tillkommit, detta för att material kan uppdateras och information kan bli gammal och 

Företag Respondent Befattning Intervjutyp Datum och 

tid 

Inspelad 

ABB AB Cecilia Rahm 

Sjögren 

Accounting 

Professional 

Personlig/mejl, 

Västerås 

2012-05-09 

Kl. 09.00 

 

Ja 

ABB AB Eva M. 

Lindberg 

Controller Personlig/mejl, 

Västerås 

2012-05-09 

Kl. 13.00 

 

Ja 

ABB AB Anne-Marie 

Micklin 

Systemansvarig/ 

processutvecklare 

Personlig/mejl 

Västerås 

2012-05-16 

Kl. 17.15 

 

Ja 

Outokumpu 

Stainless AB 

Hans 

Wiklund 

Controller Personlig/mejl, 

Avesta 

2012-04-27 

Kl. 10.00  

 

Ja 

Outokumpu 

Stainless AB 

Ann-

Catherine 

Halvarsson 

Chef över redovisning 

och rapportering 

Personlig, 

Avesta 

2012-05-02 

Kl. 13.00 

 

Ja 
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oanvändbar. Annat som är viktigt att tänka på vid insamling av material är vem som är 

upphovsmannen samt vad denne har haft för syfte med materialet.
24

 

Det insamlade materialet har noga studerats vad gäller tidpunkt och upplaga. Strävan har varit 

att använda ett så uppdaterat material som möjligt, detta för att öka studiens trovärdighet. De 

valda respondenterna vid företagen skulle ha en bred kunskap om både affärssystemet och den 

interna redovisningen. Detta för att kunna få så mycket information som möjligt. 

Till en början användes andra studentuppsatser för att på detta vis få en bättre inblick i det 

valda ämnet. Detta material har dock inte använts vid framställandet av denna studie utan 

enbart i inspirationssyfte. Författarna är även medvetna om att de övriga källorna som använts 

till denna studie kan vara vinklade åt olika håll, avsikten har dock varit att försöka vara så 

objektiva som möjligt vid insamlandet av materialet genom. Detta genom att försöka vara så 

neutrala som möjligt vid intervjuerna.  

På grund av att intervjuerna endast skett på lokala kontor kan inga slutsatser dras att personal 

på andra delar i de olika koncernerna har samma åsikter som de respondenter som finns med i 

denna studie.  

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet behandlar frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. 

Det som undersöks är om resultatet från undersökningen skulle bli det samma om 

undersökningen gjorts om på nytt, eller om de påverkas av antingen tillfälliga eller 

slumpmässiga betingelser.
25

  

Reliabiliteten i en studie kan ökas genom exempelvis användning av kontrollfrågor vid 

intervjuer, där aspekterna blir undersökta ännu en gång.
26

 Detta är något som författarna till 

denna studie har använt sig utav för att öka studiens reliabilitet. Har respondenten varit 

svävande i ett svar har kontrollfrågor ställts för att få informationen bekräftad.  

Validitet går ut på att bedöma om de slutsatser som framkommit genom en undersökning är 

sammankopplade med själva undersökningen eller inte. Detta gör validiteten till ett viktigt 

kriterium vid forskning. Med andra ord om den indikator som utformats i ett syfte att mäta ett 

                                                           
24

 Bo Davidson, Runa Patel, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 64. 
25

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
48. 
26

 Maria Björklund, Ulf Paulsson, Seminarieboken (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 60. 
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begrepp verkligen mäter just det begreppet. Vid en kvalitativ undersökning eftersträvas en 

hög validitet.
27

  

Det finns flera olika sätt att använda sig av för att öka validiteten. Bland annat kan 

triangulering användas, syftet med detta är att se om samma syfte uppnås vid användandet av 

andra metoder, till exempel vid användandet av olika böcker eller respondenter.
28

 

En hög validitet har eftersträvats till denna studie genom att intervjua olika respondenter och 

har på detta sätt haft möjlighet att upptäcka likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas svar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27

 Emma Bell, Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (B. Nilsson övers.) (Malmö: Liber, 2005), s. 
48. 
28

 Maria Björklund, Ulf Paulsson, Seminarieboken (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 60. 
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3 Referensram 

I detta kapitel kommer en förklaring av begreppen affärssystem, ekonomistyrning, extern 

redovisning och internredovisning att ges. Detta i förhoppning om att öka läsarens förståelse 

för det valda ämnesområdet. 

3.1 Affärssystem 

I det kommande avsnittet om affärssystem kommer en definition av begreppet affärssystem 

att presenteras. Här kommer även affärssystemets uppkomst och utveckling, hur ett 

affärssystem fungerar (i teorin) samt syfte att beskrivas. Slutligen kommer för- och nackdelar 

med ett affärssystem att presenteras. 

3.1.1 Definition av begreppet 

Magnusson och Olsson beskriver affärssystem som standardiserade verksamhetsövergripande 

systemstöd. Det första begreppet, standardiserade, kan beskrivas som där själva mjukvaran 

inte anpassas nämnvärt till kundens krav och behov utan säljs efter en princip liknande ”one 

size fits all”. Det förutsätter att systemet tas emot som det är. Eftersträvas en god passform 

mellan systemet och verksamheten är det verksamheten som bör se över eller så bör företagen 

vara mycket noggranna när de väljer system.
29

 

Det andra begreppet, verksamhetsövergripande, syftar till att systemstödet i fråga ger en 

översikt och kontroll över hela verksamhetens data. Genom att vara verksamhetsövergripande 

leder systemstödet (teoretiskt sett) till full insyn och kontroll över verksamheten.
30

 

Det tredje och sista begreppet, systemstöd, åsyftar det informationsteknologibaserade system 

som möjliggör en effektiv hantering av information och genom detta en effektivisering av 

affärsprocesserna som systemstödet är tänkt att stödja.
31

 

3.1.2 Uppkomst och utveckling 

Som tidigare nämnts började utvecklingen av det som idag benämns som affärssystem under 

det tidiga 1970-talet. Dessa system kom att kallas för Material Requirements Planning (MRP). 

Eftersom det inom biltillverkningen är många olika komponenter som ska till rätt plats vid rätt 

                                                           
29

Johan Magnusson, Björn Olsson, Affärssystem (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 9-12. 
30

 Ibid, 9-12. 
31

 Ibid, 9-12. 
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tidpunkt, insåg företagen att det fanns stora fördelar med att effektivisera och strömlinjeforma 

den delen av tillverkningsprocessen.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. En schematisk skiss över MRP och dess relation till övriga systemstöd kring industriell 

produktion. Magnusson & Olsson (2010), egen bearbetning. 

 

Under avsnittet bakgrund i denna studie framhölls ett exempel som handlade om hur 

biltillverkaren Ford effektiviserade sin verksamhet. Fords ledning började med att analysera 

det redan befintliga systemet. Det fungerade på det viset att när inköpsavdelningen skrev en 

inköpsorder, skickades en kopia på denna till leverantörsreskontran. När sedan varorna 

anlände till företaget skickades även en kopia på fraktsedeln till leverantörsreskontran. Denna 

fick även en faktura från försäljaren. Det var nu upp till leverantörsreskontran att matcha 

inköpsordern mot fraktsedeln och fakturan. Om de matchade kunde betalningen utfärdas. Den 

största delen av tiden ägnades till inköpsorders, fraktsedlar och fakturor som inte matchade. 

Det var detta problem som Ford ville förebygga.
33

 

                                                           
32

 Johan Magnusson, Björn Olsson, Affärssystem (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 28. 
33

 Michel Hammer (1990) “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate.” Harvard Business Review. July-
August. Page 1-8. 
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Figur 3.1. Fords gamla affärssystem. Hammer (1990), egen bearbetning. 

Det nya affärssystemet som Ford implementerade fungerade på det viset att när 

inköpsavdelningen skrev en inköpsorder så skrevs denna information in i en databas, det 

skickades alltså inte iväg några kopior. När varorna sedan kom till företaget fick den 

mottagande personalen gå in i databasen för att se om det fanns någon inköpsorder som 

matchade med varorna. Fanns det en matchning kunde man genomföra transaktionen via 

databasen, fanns det ingen order att matcha emot skickades varorna helt enkelt tillbaka till 

leverantören. Det var tack vare detta nya system som Ford lyckades effektivisera sin 

verksamhet.
34

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Fords nya affärssystem. Hammer (1990), egen bearbetning. 
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 Michel Hammer (1990) “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate.” Harvard Business Review. July-
August. Page 1-8. 
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Under 1990-talet accelererades spridningen av verksamhetsövergripande systemstöd i takt 

med att de tekniska förutsättningarna förändrades mer och mer. Affärssystem var ingenting 

nytt utan det förekom redan inom nästan alla delar av verksamheten men det fanns problem 

med att information som hörde ihop inte fanns samlad på samma plats. Nu började 

leverantörerna av affärssystem på marknaden att skapa ”supersystem” som baserades på 

modultänkande, där dessa moduler kunde läggas till eller tas bort, beroende på vilket behov 

verksamheten hade. Denna typ av system kom att få benämningen Enterprise Resource 

Plannig System (ERP, som är synonymt med begreppet affärssystem).
35

 

3.1.3 Vad är ett affärssystem? 

När ett affärssystem har implementerats med framgång kopplar det samman alla olika delar i 

ett företag i ett tätt integrerat system med delad information och synlighet.
36

 Det betyder att 

all den data som registreras av en användare, samtidigt kan användas av en annan användare 

som har tillgång till systemet. Informationen behöver bara registreras en gång och alla som 

arbetar i systemet delar samma information. För att få tillgång till den gemensamma 

databasen används olika program och moduler. Dessa moduler kan utformas för 

produktionsplanering, materialhantering, redovisning, försäljning & distribution, mänskliga 

resurser, underhåll av anläggningen och så vidare, se figuren nedan.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Anatomin av ett affärssystem. Davenport (1998), egen bearbetning. 

                                                           
35

 Johan Magnusson, Björn Olsson, Affärssystem (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 31. 
36

 Injazz J. Chen (2001)  ”Planning for ERP systems: analysis and future trend.” Business Process Management 
Journal. Vol. 7, No 5. Page 374-386. 
37

 Peter Ekman, Enterprise Systems & Business Relationships. Diss. Mälardalens Högskola. (Västerås: 
Arkitektkopia, 2006), s. 21. 
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Företaget väljer sedan moduler, om systemet inte implementeras som helhet, ur ett system 

baserat på vilket behov de har och dessa moduler är sedan designade för att fler användare ska 

kunna använda samma data samtidigt. Det är även möjligt att implementera vissa funktioner 

ur en modul om det bättre passar företagets behov.
38

  

Moduler kan ses som ett program som är särskilt inriktat på en viss del i företaget och dessa 

moduler kan sedan kommunicera med varandra genom den gemensamma databasen som finns 

i systemet. Företaget väljer sedan data (så kallad master data) som ska vara gemensam för alla 

dessa moduler.
39

 

3.1.4 Syftet med affärssystem 

Syftet med ett affärssystem är att effektivisera hela verksamheten och detta kan delas in i två 

underliggande aktiviteter, vilka är, förbättring av beslutskvaliteten och effektivisering av 

processer.
40

  

Förbättring av beslutskvaliteten 

Under 60-talet utvecklades själva beslutsfattandet inom verksamheter. Den nya tekniken kring 

informationshantering som utvecklades under denna tid skapade nya möjligheter att 

effektivisera själva beslutsfattandet.
41

 

Beslutsprocessens resultat är beroende av vilken information som samlats in till grund för 

beslutet. Beslutsfattaren är alltså direkt beroende av den information denne har tillgång till. 

Själva kvaliteten på beslutet blir en funktion av kvaliteten på informationen. För att kunna 

fatta ett bra beslut krävs det att information från hela verksamheten görs tillgänglig för 

beslutsfattaren, samt att denna information är uppdaterad.
42

 

Effektivisering av processer 

Tidigare sågs verksamheter som en samling av funktionsorienterade enheter men detta 

skiftades under 90-talet till processorientering som utgångspunkt för hur verksamheter ska 

organiseras. Detta återspeglades även i hur affärssystemen skulle designas. I det stora hela har 

dock inte mycket förändrats när det handlar om hur verksamheter organiseras. Oberoende av 

                                                           
38

 Peter Ekman, Enterprise Systems & Business Relationships. Diss. Mälardalens Högskola. (Västerås: 
Arkitektkopia, 2006), s. 22. 
39

 Ibid, 22. 
40

 Johan Magnusson, Björn Olsson, Affärssystem (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 14. 
41

 Ibid, 14. 
42

 Ibid, 15. 
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processorienteringens frammarsch finns det fortfarande en stark uppfattning om att nyckeln 

till framgång när det gäller organisering handlar om att få en ökad kontroll av verksamheten.
43

 

Det spelar således ingen roll huruvida verksamheten behöver förändra sig efter systemstödet 

eller inte eftersom varje systeminförande leder till en inventering av hur verksamheten ser ut 

för tillfället och hur denna ska se ut efter systeminförandet. Detta är en aktivitet som ofta leder 

till att verksamheten upplever ett behov av att förändra sig för att på så vis effektivisera 

processerna. För att systemstödet ska fungera optimalt och för att kunden ska få de positiva 

effekterna som införandet av ett systemstöd ger, argumenterar många systemleverantörer för 

att undvika att genomföra större förändringar i systemet. Detta lämnar alltså kunden med två 

alternativ. Antingen väljer denne att förändra sin verksamhet eller att helt enkelt acceptera att 

systemstödet inte stödjer en viss del/vissa delar av verksamheten.
44

 

3.1.5 Fördelar med affärssystem 

Magnusson och Olsson tar i sin bok om affärssystem upp ett antal fördelar med affärssystem, 

nedan kommer ett antal av dessa att presenteras. 

 Kortare ledtider 

 Effektivare processer 

 Bättre kontroll 

 Sänkta driftskostnader 

Det kanske mest betydelsefulla argumentet till varför ett affärssystem implementeras i en 

organisation handlar om de operativa vinsterna som kan fås genom att integrera 

verksamhetens informationsflöden. Genom detta kan i många fall de onödiga ledtider som 

förekommer kortas ned. Det finns många exempel på detta men för att nämna något kan sägas 

att IBM under 90-talet lyckades korta ned tiden som det tog för dem att prisa om samtliga sina 

produkter (alltså att ändra priset i de olika system som förekom inom verksamheten) från fem 

dagar till fem minuter. Detta kan uppnås genom att verksamhetens process struktur ses över 

och omarbetas så att systemet och processerna passar varandra. Magnusson och Olsson 

definierar systemet som standardiserade vilket innebär att då verksamheten anpassar sig efter 

systemet effektiviseras även processerna.
45
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 Johan Magnusson, Björn Olsson, Affärssystem (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 20. 
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De definierar även systemet som verksamhetsövergripande och det innebär att det även förser 

ledningen med information från hela verksamheten. Ledningen får genom detta tillgång till 

realanpassad information i form av till exempel försäljningsstatistik. Genom detta kan 

styrning utövas och värderas i realtid och kontrollen blir total och effektiviteten förbättras.
46

 

Tidigare gjorda undersökningar visar att 80 % av de IT-relaterade kostnaderna kan härledas 

till drift- och underhållskostnader för systemen. Genom införandet av ett affärssystem blir 

komplexiteten mindre samt att det blir färre system att underhålla. Vinsterna med ett sådant 

införande blir uppenbara.
47

 

3.1.6 Nackdelar med affärssystem 

Magnusson och Olsson tar även upp några nackdelar med ett affärssystem, här kommer några 

presenteras. 

 Höga risker 

 Leverantörsberoende och ägandeproblematik 

 Inlåsningseffekter 

När ett företag väljer att implementera ett affärssystem innebär det ett extremt stort åtagande. 

Det spelar således ingen roll hur leverantörerna av dessa lösningar marknadsför dem, 

faktumet kvarstår att det rör sig om enorma åtaganden och därmed även enorma risker. 

Dessa risker kan delas in i finansiella risker, projektrelaterade risker och operativa risker.
48

 

De finansiella riskerna handlar om det enorma åtagandet som en implementering av ett 

affärssystem kan innebära. Åsikterna om hur mycket detta egentligen kostar är olika men 

dock talar vissa forskare om att kostnaderna för en implementering kan hamna någonstans 

mellan 2-10 % av omsättningen beroende på vilken typ av företag det handlar om. När det 

handlar om denna nivå av kostnader blir det en risk att ge sig in i en affär av denna storlek. 

Ledningen bör vara fullt insatt i vad det är de ger sig in i.
49

 

De projektrelaterade riskerna är direkt kopplade till hur erfaren och van verksamheten är 

att driva och organisera arbetet i projektet. Det kan dock vara svårt att mäta hur väl projektet 

har lyckats, men det talas om en vanlig utvärderingsprincip av projekt där fyra kriterier ingår, 

vilka är, budget, tid, omfattning och effekter på organisationen. För att ge ett exempel, ett 
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projekt som endast lyckats med att inför fyra av sju moduler (omfattningen), överskridit 

tidsplanen med tre månader och överskridit budgeten med 50 % skulle direkt räknas som ett 

misslyckat projekt. Detta oberoende av hur bra de fyra införda modulerna fungerade och hur 

många miljoner detta sparat åt företaget.
50

 

Den tredje riskkategorin handlar om operativa risker, vilka kan ses som de mest 

överhängande och kritiska när det gäller implementeringen av ett affärssystem. Dessa handlar 

om att risken att verksamheten genom implementeringen av det nya systemet tappar förmågan 

att agera. Vad skulle till exempel hända om kunddatabasen blir omöjlig att nå under en dag 

eller ännu värre, att alla inkommande betalningar blir frysta. Detta kan få enorma 

konsekvenser för verksamhetens likviditet.
51

 

En annan nackdel handlar om det maktförhållande som uppstår när en leverantör levererar 

något som kunden är i direkt behov av. Som definitionen tidigare säger täcker de 

verksamhetsövergripande systemstöd även in de delar som är allra mest kritiskt för 

verksamheten. Detta resulterar i att affärssystemet i sig blir en absolut nödvändighet.
52

 

Relationen mellan kund och leverantör kan även skapa inlåsningseffekter. Detta innebär att 

eftersom affärssystem är stora system med påföljande effekter på verksamhetsstrukturen 

innebär ett byte av system ett lika stort åtagande som ett ursprungligt införande. Genom att 

välja ett affärssystem väljs mer eller mindre andra leverantörer bort i framtiden, relationen 

mellan kund och leverantör blir oundvikligen långvarig. Effekten av detta är att valet av 

leverantör blir en kritisk aktivitet, detta leder till en låsning i en relation till en leverantör, 

samtidigt som det innebär en låsning beträffande teknisk lösning.
53

 

3.2 Ekonomistyrning 

Eftersom den interna redovisningen är en stor och viktig del av ekonomistyrning kommer det 

här ges en kortare beskrivning av vad begreppet innebär för att öka förståelsen kring ämnet.  

Ekonomistyrningens övergipande syfte är att underlätta arbetet med att uppnå företagets 

strategiska målsättningar.
54

 Begreppet ekonomistyrning kan ofta vara svårt att beskriva och 

kan därför beskrivas på flera olika sätt. En beskrivning är att ekonomistyrning kan definieras 
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som styrning mot ekonomiska mål.
55

 Styrning handlar om att få företagets organisatoriska 

enheter och företagets medarbetare att i sitt arbete sträva mot de mål som företaget har. När 

dessa mål är av ekonomiskt slag samlas de insatser som görs under benämningen 

ekonomistyrning.
56

 

De som arbetar med ekonomistyrning har många uppgifter som måste göras för att kunna 

styra företaget i den riktning mot de mål som företaget har ställt upp. Dessa uppgifter kan 

bland annat vara att förse beslutsfattare med underlag och följa upp fattade beslut, analysera 

orsaker till avvikelser från planer och föreslå åtgärder och att utveckla och uppdatera styr- och 

ekonomisystem. För att dessa uppgifter ska kunna utföras behövs så kallade styrmedel. Dessa 

är av olika karaktär och kan delas in i tre olika kategorier vilka är formella styrmedel (t.ex. 

produktkalkylering, budgetering och intern redovisning), organisationsstruktur och mindre 

formaliserade styrmedel.
57

  

3.3 Extern redovisning 

I detta avsnitt kommer det förklaras vad som menas med extern redovisning, detta eftersom 

detta begrepp hänger ihop med den interna redovisningen.  

Ett företags redovisning kan delas in i två olika delar, extern- och intern redovisning. En 

anledning till detta är att det är svårt att utforma en enda redovisning som uppfyller de krav på 

information som finns.
58

 Dock brukar dessa redovisningar inte vara åtskilda, i de fall dessa 

sammanfaller kan det sägas att den externa redovisningen kompletteras utav den mer 

detaljrika intern redovisningens information, genom till exempel tilläggskoder till konton.
59

 

Den externa redovisningens, även kallad affärsredovisningen, syfte är att förse företagets 

olika intressenter utanför företaget med information om företagets finansiella situation vid en 

viss tidpunkt. Det kan till exempel handla om balans- och resultaträkningen från företagens 

årsredovisning. Den externa redovisningen är obligatorisk att upprätta enligt lag och ska 

utformas enligt de civil- och skatterättsliga kraven.
60
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3.4 Intern redovisning 

I den interna redovisningen efterfrågas en mer detaljrik och delvis annan information än den 

som finns i den externa redovisningen och den riktar sig till de interna intressenterna. De som 

tillhör de interna intressenterna är bland annat företagsledningen, divisionschefer, 

resultatansvariga och avdelningsansvariga etc. Den interna redovisningen ger underlag till 

beslutsfattande, uppföljning och planering av verksamheten. Den interna redovisningen är inte 

lagstiftad utan den är frivillig och den utformas med hänsyn till det interna behovet som 

företaget har. Till stor del är det händelser inne i företaget som den interna redovisningen 

behandlar vilket medför att det ofta är betydligt fler transaktioner som hanteras här än i den 

externa redovisningen. Sammanfattningsvis kan sägas att den externa redovisningen är en 

förenklad variant av den interna.
61

 

Mellan intern och extern redovisning finns det en viktig skillnad och det är att den interna 

redovisningen går in på verksamheten i sina beståndsdelar. Den interna redovisningen innebär 

en systematiserad process av datainsamlingar, registrering, bearbetning samt rapportering och 

presentation av kvantitativa, ekonomiska data. Dessa data är baserade på redan inträffade 

händelser, med andra ord är dessa data historiska.
62

 

Den interna redovisningens process kan delas in i fyra steg, vilka är datainsamling, 

registrering, bearbetning, rapportering och presentation.
63

 

 

Figur 3.4. Den interna redovisningens process. Ax, Johansson, Kullvén. (2010). 

Datainsamling innebär att på något sätt fånga in data. Inom ramen för den externa 

redovisningen är mycket data redan insamlad men det kan även behövas ytterligare 

information. Innan den externa redovisningen kan ingå i den interna redovisningen kan den 

behöva bearbetas, det kan till exempel gälla att komplettera med koder för avdelning, produkt 
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eller liknande.
64

 

Registrering innebär att kontera och föra in denna data, oftast utförs detta på en dator. En del 

data finns redan i andra system medan en del data registreras för redovisning.
65

 

Av de data som rapporterats in i redovisningssystemet utförs en del behandling, som med 

andra ord kallas bearbetning. Till exempel kanske uttag av material från förråd registreras i 

uttagen kvantitet och systemet kompletterar därefter med en uppgift om pris per kvantitet. I 

själva redovisningen kan även olika slag av automatkonteringar äga rum.
66

 

Huvudsyftet med den interna redovisningen utgörs av rapportering och presentation. Det 

kan sägas att det allmänt är datainsamling och registrering som styr vilka rapporter som är 

möjliga att ta fram och att det informationsbehov som finns i företaget styr vilka rapporter 

som tas fram.
67

 

3.4.1 Dualistisk och monoistisk ansats 

För att kunna möta olika krav på information kan den interna redovisningen utformas på flera 

olika sätt. Dualistisk ansats innebär att den interna redovisningen utformas som ett separat 

system vid sidan av den externa redovisningen.
68

 

Det vanligaste sättet är att företagen har mer eller mindre integrerade system och det beror på 

beroendeförhållandet mellan den externa och interna redovisningen.
69

 

Grunden för den externa utgiftsredovisningen är ofta den interna kostnadsredovisningen. För 

att få fram civil- och skatterättsliga värden på bland annat produkter i arbete, färdig varulager 

och egentillverkade anläggningstillgångar, är ofta den externa redovisningen beroende av den 

interna redovisningen. När lösningarna är integrerade kallas det för monoistisk ansats. Bland 

de företag som använder sig av intern redovisning är den monoistiska ansatsen dominerande. 

Jämfört med den externa redovisningen medför den interna redovisningen ofta ett ganska stort 

extraarbete. Vad det betyder i praktiken beror bland annat på hur väl utvecklade 

ekonomisystem det aktuella företaget har i övrigt. I olika ”försystem” kan mycket av den 

extra information som krävs finnas, exempelvis system för material- och produktstyrning och 

lönesystem och i sådana fall blir extraarbetet inte stort. Generellt kan det sägas att speciellt 
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stora tillverkande företag använder sig av sådana system, vilket medför att det är mycket 

vanligt med en stor del av intern redovisning i stora tillverkningsföretag. Tvärtemot är det 

ovanligt med omfattande intern redovisning i små företag till exempel i tjänsteföretag.
70

 

3.4.2 Tillverkande företag 

Endast tillverkande företag kommer beskrivas eftersom företagen i denna studie är av denna 

art.  

Ett tillverkande företag kan vara ett byggföretag som bygger vägar, hus eller broar. Företaget 

kan också tillverka standardprodukter eller produkter på beställning. Standardprodukter kan 

vara tekniskt komplicerade som flygplan och bilar, men det kan också vara enkla produkter 

som tändstickor och köttbullar. Det är ganska självklart att alla dessa företag inte har 

redovisningssystem som ser likadana ut men det finns dock en sak dem alla har gemensamt. I 

samtliga fall är det produkterna som ska bära alla företagets kostnader.
71

 

Materialtillgång och ibland också den arbetsinsats som behövs för att tillverka produkten är 

ofta lätt att beräkna vid tillverkning av en produkt. Det material som går åt för en 

produkt/order och lönen för direkt arbete med produkten/ordern är direkta kostnader och läggs 

därför direkt på respektive kostnadsbärare. Kostnadsbärare kan vara en produkt, en kundorder 

eller en tillverkningsorder på en viss mängd produkter. Kostnaderna utöver de direkta 

kostnaderna kallas indirekta kostnader och avser till exempel maskiner, lokaler, arbetsledning, 

administration och försäljning, dessa är nästan omöjliga att fördela rätt på företagets olika 

produkter.
72

 

3.4.3 Kostnadsställe 

Olika delar av företagets resurser utnyttjas av företagets produkter. Kostnadsställe är 

benämningen på den plats där en viss kostnad uppkommer. Ibland behöver företagets 

kostnader delas upp på olika kostnadsställen, för att på så vis få fram kalkyler som är 

någorlunda rättvisa.
73

 Hit hänförs de kostnader som inte bestämt kan hänföras till en produkt 

men som uppstått i till exempel tillverkningsavdelningen eller försäljningsavdelningen.
74

 De 

olika indirekta kostnaderna som uppkommer på olika kostnadsställen förs först till respektive 
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kostnadsställe och fördelas sedan med ett procentuellt pålägg till kostnadsbärare.
75

 Det är med 

andra ord de indirekta kostnaderna som belastar kostnadsstället.
76

 Allmänna kostnadsställen 

som finns i alla tillverkande företag är inköp och förråd, tillverkningsavdelning, 

administration och försäljning. Benämningarna på de indirekta kostnaderna som uppkommer 

på dessa kostnadsställen är materialomkostnader (MO), tillverkningsomkostnader (TO), 

administrationskostnader (AO) och försäljningsomkostnader (FO). Vid behov kan 

kostnadsställena delas in i flera delar. Tillverkningsavdelningen kan exempelvis delas upp i 

olika tillverkningsenheter och maskiner kan särskiljas och bilda egna kostnadsställen.
77

 

3.4.4 Förkalkyl och efterkalkyl 

Den kalkyl som görs innan produktionen har skett är en förkalkyl och den är underlag för 

prissättning eller bedömning av produktens lönsamhet. Det är oftast kalkylmässiga kostnader 

som används i en förkalkyl och dessa kan skilja sig lite från det rent bokföringsmässiga. 

Ibland används även förutbestämda standardkostnader. Standardkostnader kan exempelvis 

vara ett fast pris för material, oavsett vad priset för materialet blir i verkligheten, fasta 

timpriser för utnyttjande av en maskin eller fast lönekostnad för direkt arbete som ska utföras. 

Standardkostnader används främst vid uttag av material från förråd, bokföring av löner utifrån 

tidrapport och uttag av färdiga varor från produkter i arbete.
78

  

Beräkningen av hur den verkliga kostnaden blev för en produkt är en efterkalkyl. Vid en 

jämförelse mellan en förkalkyl och en efterkalkyl kan det konstateras om det finns en skillnad, 

så kallad kalkyldifferens och påläggsdifferens. Konstaterandet av differenser ska vara en 

lärdom för kommande kalkyler och standardkostnadsberäkningar.
79
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer det insamlade materialet från de gjorda intervjuerna presenteras. 

Först kommer dock affärssystemet SAP att presenteras kortfattat. Det kommer att presenteras 

ett företag i taget för att sedan beskriva hur det använder sig utav affärssystemet SAP i 

arbetet med den interna redovisningen. Detta för att det ska bli enkelt för läsaren att veta 

vilket företag det är som uttrycker sig. 

4.1 SAP 

SAP står som det redan sagts i inledningen av denna studie för ”Systems, Applications and 

Products in Data Processing.” Detta är namnet på både företaget och deras system. Det är ett 

tyskt företag som grundades 1972 av fem före detta anställda vid IBM. Idag finns SAP i fler 

än 50 länder, de har ca 55 000 anställda och de har ca 183 000 kunder runt om i världen. SAP 

är marknadsledande inom sin bransch men är även den tredje största oberoende 

programvaruleverantören i världen. De arbetar för att människor och företag ska samarbeta 

effektivare och utnyttja kunskaperna för att på så vis bli starka i den hårda konkurens som 

råder på marknaden idag, oavsett bransch.
80

   

4.2 ABB AB 

ABB är en internationell koncern och är världens ledande kraft och automationsföretag. De 

tillhandahåller lösningar för säker energieffektiv generering, överföring och distribution av 

elektricitet samt lösningar som ökar produktiviteten i industrianläggningar, fastigheter och hos 

kraftföretag. ABB tillverkar allt från strömbrytare till robotar och från stora elektriska 

transformatorer till system som styr hela kraftnät och fabriker.
81

 

Det var i augusti 1987 som ASEA AB Västerås och BBC Brown Boveri Ltd i Baden, 

Schweiz, presenterade sina planer på att gå samman med sina verksamheter. De bildade ABB 

Asea Brown Boveri, Ltd, och huvudkontoret placerades i Zürich, Schweiz. Själva 

verksamheten startade den 5 januari året efter och under det första året genomfördes bland 

annat 15 förvärv, bland dessa miljökoncernen Fläkt i Sverige, entreprenadkoncernen 

Sadelmi/Cogepi, Italien, och tågtillverkaren Scandia-Randers i Danmark. ABB:s historia går 

tillbaka till slutet av 1800- talet och har efter starten av företaget skaffat sig en lysande 
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meritlista över innovation och tekniskt ledarskap inom många branscher.
82

 

ABB har verksamhet i mer än 100 länder och kontor i 87 av dem som stöd för globala och 

lokala kunder. Antalet anställda i hela koncernen år 2011 var 133 600.
83

 

Sverige är en av ABB:s viktigaste marknader. ABB i Sverige har ca 8 800 anställda och finns 

på mer än 30 orter runt om i landet. De två största verksamhetsorterna i Sverige är Västerås 

där det finns ca 4100 anställda och Ludvika där det finns ca 2600 anställda. Den svenska 

delen av koncernen heter ABB AB.
84

 

4.2.1 Presentation av respondenterna 

Nedan kommer de respondenter på ABB som intervjuades att presenteras. Tre anställda med 

olika befattningar intervjuades.  

- Cecilia Rahm Sjögren arbetar som Accounting Professional på 

redovisningsavdelningen på Share Accounting Services (SAS). Cecilia har arbetat på 

ABB sedan 1998. SAS är en central ekonomifunktion för hela ABB. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna vid SAS är redovisningsfrågor, leverantörs- och kundreskontra samt 

intern kontroll. Det finns även funktioner på SAS för skatte- och legala frågor.
85

 

 

- Eva M. Lindberg arbetar sedan sju år tillbaka som controller på Control Systems 

Central som är en del av serviceavdelningen, vilket är en av divisionerna inom ABB. 

Eva har dock jobbat inom ABB sedan 1982 och prövat på olika saker, bland annat har 

hon arbetat med koncernredovisning. Evas främsta arbetsuppgifter idag handlar om 

budget, prognoser samt koncernrapportering.
86

 

 

- Anne-Marie Micklin arbetar som systemansvarig/processutvecklare och har arbetat 

på ABB sedan 1979. Anne-Marie har även arbetat med redovisning, som controller, 

projektcontroller och har varit, och är även idag, väldigt aktiv i arbetet med SAP. Hon 

var med vid implementeringen av SAP under slutet på 80-talet. Nu arbetar Anne-
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Marie på OPEX (Operational Excellence) där hon arbetar med processförbättringar. 

OPEX är en del utav Share Accounting Services (SAS).
87

 

 

4.2.2 ABB och affärssystemet SAP 

Under slutet av 80-talet började ABB att utvärdera vilket eller vilka ekonomisystem som 

skulle användas på ABB framöver. De inspirerades utav bankerna och tänkte att kan dessa ha 

online-baserade ekonomisystem borde även ABB som ett stort produktivt företag kunna 

använda sig utav det. Kriterierna vid sökandet av ett passande ekonomisystem var att ABB 

bland annat ville ha en online-baserad kund- och leverantörsreskontra och kassa. En annan 

förutsättning var att systemet skulle klara av ABB:s verksamheter, både 

produktionsverksamhet och en stor projektverksamhet. Systemet skulle även ha många 

standardlösningar eftersom de inte ville sitta och utveckla delar i systemet själva. Valet av 

system föll på SAP, detta genom att SAP var det system som uppfyllde de kriterier de hade 

och implementeringen startade 1994.
88

  

På både SAS och Serviceavdelningen använder de sig utav en hel del moduler i SAP. Dock 

menar respondenterna att FICO-modulen är den modul som är den viktigaste för arbetet med 

den interna redovisningen. Där FI är finansmodulen och CO controllermodulen. CO-modulen 

är den modul som till största del inriktar sig på den interna redovisningen. Dessa moduler 

används framför allt vid bokslut och vid rapporteringen till Zürich hämtas informationen till 

stor del från dessa moduler.
89

  

Alla tre är dock överens om att de inte saknar några moduler. Anne-Marie menar att nu när de 

har jobbat i många år med detta system har de lärt sig hur systemet fungerar och vad det kan 

användas till. Hon pekar dock på att de ibland kan sakna vissa rapporter men de kan lösa detta 

genom att göra egna.
90

 

De berättade att SAP samverkar med flera olika system, dock valde de endast att lyfta fram 

några få. Dels var det deras interna betalningssystem som heter Cash In Time som är ett 

viktigt system. Dels framhävde de QView, som de använder sig utav för att göra analyser.
91

 

Anne-Marie lyfte även fram ett rapporteringssystem som är viktigt för företaget som heter 
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WABACUS.
92

  

Vad gäller problem med SAP som system har det de senaste månaderna varit lite småproblem, 

dock ingenting allvarligt utan det har mestadels handlat om att systemet varit trögt. Cecilia 

menar dock att för hennes del är det inte hela världen om systemet inte skulle fungera under 

någon timme utan hon menar att det är produktionen som upplever de stora problemen.
93

 Att 

systemet skulle ligga nere och inte fungera alls menar Anne-Marie har inträffat en gång under 

de senaste tio åren. Skulle detta inträffa berättar hon att de inte kan jobba överhuvudtaget. 

Övervakning sker hela tiden av systemet, om det uppstår problem löses de oftast väldigt 

snabbt eftersom de har en stor organisation som arbetar med systemet. Skulle det inträffa att 

systemet ligger helt nere kan de i stort sett inte arbeta, de är väldigt beroende av SAP i sitt 

dagliga arbete.
94

  

Den stora fördelen med SAP som system är möjligheterna, det går att göra otroligt mycket i 

systemet. Anne- Marie menar dock att det är ett stort och komplext system som tar lång tid att 

lära sig, men när väl ”tröskeln” har överstigits öppnar sig en värld av möjligheter. Att all 

information finns samlad på ett och samma ställe är en annan stor fördel.
95

  

Vad gäller nackdelarna med systemet är samtliga respondenter överens om att eftersom det är 

ett stort och komplext system blir det svårt att lära sig allt och vara duktig på det mesta. Det 

tar tid att lära sig. Eva menar att det är lätt att göra fel och för att motverka detta krävs det att 

kunskapen om systemet är bred vilket kan vara svårt att uppnå. Någon riktig utbildning av 

systemet finns inte. Det hålls så kallade introduktionsutbildningar med de nya användarna. 

Sedan är det upp till ”super-users”, vilka är personer som länge arbetat i systemet och som har 

stor kunskap ute på enheterna, att vara behjälpliga när personalen får problem eller behöver 

hjälp.
96

  

Alla är överens om att det finns otroligt mycket information i systemet och att denna har 

väldigt stora användningsområden. Bland annat används informationen till lageruppföljning, 

att titta på hur olika projekt har gått, titta på enskilda produkter för att se hur lönsamma de är 

och så vidare. Användningsområdet är väldigt stort och SAP är ett bra system ur denna 

synpunkt. I det stora hela är alla tre överens om att informationen i systemet är tillförlitigt, 
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Eva påpekar dock att det sunda förnuftet bör användas, detta gäller oavsett vilket system som 

används. Registrerar någon fel data i systemet blir det följdfel längs vägen och dessa fel kan ta 

tid att rätta till, det gäller att vara uppmärksam.
97

  

4.2.3 ABB och den interna redovisningen 

ABB har inte någon avskild intern redovisning utan den hänger ihop med den externa. Förr i 

tiden fanns det en särskild avdelning för dem som arbetade med den interna redovisningen 

men detta förekommer inte längre. Syftet med den interna redovisningen på ABB är att kunna 

följa upp och se hur det går för olika produkter, olika projekt, projektkostnader, ta fram 

rapporter för olika kostnadsställen samt att se till att inte budgeten överskrids. Det är viktigt 

att ha uppföljning på många underliggande nivåer/dimensioner för att på ett tidigt skede 

kunna hantera avvikelse från budget. Genom den interna redovisningen ges en bra överblick 

över hur verksamheten ser ut på ett ekonomiskt plan.
98

  

Eva påpekar att den interna redovisningen är hennes viktigaste verktyg i arbetet som 

controller, eftersom det bland annat är viktigt med uppföljning på till exempel projekt och 

orders.
99

 Den interna redovisningen är även ett viktigt verktyg för alla chefer. Alla som är 

chefer och ansvarar för ett kostnadsställe har också ett ansvar att följa upp sin interna 

redovisning vad gäller omkostnader. Den interna redovisningen är även viktig vid 

orderuppföljning, en order kan leva i flera år så den interna redovisningen kan ge information 

hur det ser ut för en order årsvis.
100

 Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om kan 

olika delar vara olika viktiga men överlag tycker Cecilia inte att någon del i den interna 

redovisningen är viktigare än någon annan.
101

 Eva tycker att lönsamhetsbiten av intern 

redovisningen är den som är viktigast i slutändan, det är där de ser om ett projekt, en produkt 

och så vidare varit lönsam eller om det måste vidtas åtgärder. Utan den interna redovisningen 

skulle det bli svårt med den slutliga rapporteringen.
102

  

Som beslutsunderlag menar alla att den interna redovisningen är ett viktigt verktyg. För att ge 

ett exempel berättade Cecilia att om företaget behöver dra ned på sina kostnader och det finns 

en produkt som tillverkas i två olika länder tittar de på vart det är mest lönsamt att i 
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fortsättningen tillverka produkten. Vid liknande beslut blir den interna redovisningen såklart 

ett viktigt underlag.
103

  

Vidare är samtliga respondenter överens om att det är svårt att berätta hur många det är som 

arbetar med den interna redovisningen, detta är ett löpande arbete som pågår hela tiden. I det 

stora hela är det så att alla som arbetar i SAP även arbetar med den interna redovisningen mer 

eller mindre. För att göra en snävare avgränsning kan gränsen dras vid de controllers som 

arbetar i SAP, men som sagt är detta svårt att svara på.  

SAP som verktyg för arbetet med den interna redovisningen fungerar inte alltid bra på grund 

utav de olika modulerna. På grund av att dessa har olika tekniska lösningar för att föra över 

data till Excel blir det ett onödigt extra arbete genom att gå in i varje modul och därifrån föra 

över informationen till Excel. Genom implementeringen av SAP har det blivit mer arbete med 

att skapa rapporter, dock är fördelen med detta att det blir lättare att gå in på djupet i den 

interna redovisningen. Problemet kan dock vara att det kan vara svårt att hitta den information 

som söks, till exempel uppföljning av faktureringsstatistik. Överlag fungerar dock SAP bra i 

arbetet med den interna redovisningen.
104

 

SAP är ett bra system för den interna redovisningen eftersom SAP ständigt utvecklas för att 

matcha kundens behov. Det finns stora möjligheter att anpassa systemet efter vilket behov 

som finns. Enligt Cecilia uppfyller systemet hennes behov när det gäller arbetet med den 

interna redovisningen då hon för det mesta jobbar med kostnadsställen. Allt hon behöver finns 

i SAP. SAP är mer användarvänligt än de system som de använde sig utav innan SAP 

implementerades.
105

  

4.3 Outokumpu Stainless AB 

Outokumpu är en internationell koncern som finns i över 30 länder med 8000 anställda. 

Företaget arbetar med att producera rostfritt stål. Stålet som tillverkas i Avesta används av 

kunder över hela världen och i olika branscher men för att nämna några exempel går stålet 

bland annat till tillverkning av stationära tankar, bryggerier, livsmedelsutrustning samt rör. 

Det började som en järnhantering vid Avesta forsen under 1300-talet och kallades vid den 

tidpunkten för ”böndernas smedja”. Sedan starten har företaget haft flera olika ägare och blev 

först ett helägt dotterbolag till Outokumpu år 2002. År 2004 bytte företaget namn från Avesta 
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Polarit till nuvarande namnet Outokumpu Stainless AB. Outokumpus avdelning i Avesta 

kallas för Avesta Works. Det är ett av världens effektivaste rostfria stålverk.
106

 Avesta Works 

hade vid året 2011 cirka 800 anställda i företaget.
107

  

4.3.1 Presentation av respondenterna 

Nedan kommer de respondenter på Outokumpu som intervjuades att presenteras. Två 

anställda med olika befattningar intervjuades. 

- Hans Wiklund arbetar som business controller vid Avesta Works, vilket han gjort 

sedan 1997. Det finns olika verk på Avesta orten och Hans är ansvarig för Råvaror och 

Stålverket. Han ansvarar även för funktionen SCM (supply chain management). Hans 

främsta arbetsuppgifter är att arbeta med intern kostnadskontroll, budget och 

prognoser, kostnads- och intäktsanalyser, lönsamhetsanalyser, investeringar, 

utvecklingen av enheternas interna system samt att han arbetar med att förse 

koncernen med information om Avesta Works lönsamhet för enskilda produkter.
108

  

 

- Ann-Catherine Halvarsson arbetar på Outokumpu Financial Services (OFS) som är 

ett finansiellt service center där de jobbar med löpande bokföring, redovisning samt 

rapportering. Ann-Catherine arbetar där som chef över Balance Team, vilka jobbar 

med redovisningsfrågor samt rapportering till Finland där koncernstaben finns. Ann-

Catherine har arbetat på OFS sedan starten 2004 och då var hon ansvarig för Avesta 

Works sedan jobbade hon på FICO team i Finland mellan 2007-2009 och sedan dess 

har hon varit chef över Balance Team.
109

  

 

4.3.2 Outokumpu och affärssystemet SAP 

Anledningen till varför Outokumpu använder sig utav SAP som affärssystem är att 

koncernledningen i Finland tog beslutet att alla enheter inom koncernen skulle använda sig 

utav samma system. Detta på grund av att informationen lättare skulle kunna flöda inom 
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koncernen, alla användare ska kunna ha tillgång till samma information samtidigt. Med olika 

system tar det längre tid.
110

  

På Avesta Works används en hel del moduler i SAP. Respondenterna är båda två eniga om att 

FICO-modulen är den modul som de använder sig mest utav. I den modulen arbetar de bland 

annat med standard redovisning samt kund- och leverantörsreskontra. Som controller 

berättade Hans att de även använder sig utav BW-modulen (Business Warehouse) där de kan 

ta ut andra rapporter än de standardrapporter som finns i FICO-modulen.
111

 

De båda respondenterna anser inte, eller kan inte svara på, om någon modul är överflödig. 

Hans berättade dock att om det skulle vara något de saknade skulle det möjligtvis vara en 

inköpsmodul i SAP. De använder sig dock utav ett annat inköpssystem idag, Maximo, och de 

är väldigt nöjda med detta system.
112

  

Det finns även andra system som måste samverka med SAP. Maximo, som nämndes ovan är 

ett av dessa. Sedan finns det ett inköpssystem som råvaruhanteringen använder sig utav som 

heter ROP, där deras orders går direkt in i SAP. Det finns ett system som de kallar för MCF 

och detta är egentligen ett inköpssystem där alla leverantörer och kunder ligger upplagda. De 

använder sig även utav ett överföringssystem mellan Maximo och SAP som heter TIPCO. 

Skulle detta sluta att fungera kan ingen information överföras mellan systemen. De påpekar 

att dessa är de viktigaste systemen som måste fungera ihop med SAP.
113

 

Vid implementeringen av SAP hade de stora problem med systemet på Avesta orten. I början 

av 2004 när implementeringen genomfördes, hade de svårt att ta fram ett vettigt reslutat. 

Siffrorna som fanns i SAP var i stort sett helt värdelösa, de fick istället göra månads- och 

kvartalsboksluten på whiteboardtavla och sedan fotografera detta. Något som revisorerna var 

med och godkände p.g.a. allt strul med systemet. Idag är detta dock inget problem. Skulle 

siffrorna avvika ifrån vad det borde vara handlar det oftast om ett handhavandefel, som det 

brukar sägas ”skit in, skit ut”.
114

 De båda respondenterna upplever att det ofta är småproblem 

med systemet, oftast kan dessa lösas under dagen eftersom det finns ett service center att ringa 

som oftast kan lösa dessa småproblem. Ann-Catherine har några få gånger varit med om att 

systemet legat nere under flera dagar men påpekar att detta är väldigt, väldigt sällan. Skulle 
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det vara så att systemet ligger helt nere är det svårt att överhuvudtaget arbeta med tanke på att 

de är väldigt beroende av SAP. Båda påpekar att eftersom det är ett stort och komplext system 

är det inget konstigt att det kan uppstå mindre problem.
115

  

Fördelarna med systemet är att det är bra anpassat till deras lokala system och genom att det 

är ett standardiserat system blir det enklare att hantera.
116

 Att det är standardiserat anser dock 

Hans vara en nackdel eftersom de bara kan ta fram de rapporter som redan finns i systemet. 

De är alltså redan byggda i förväg av någon som tror att denna lösning på rapporter är det som 

företagen söker. De vill kunna vrida och vända på den information som finns i systemet och 

det kan de inte göra i SAP, vill de ha en särskild rapport måste de vända sig till Finland och be 

dem att fixa detta och det är inte alltid det lättaste. Det är dock positivt att det finns mycket 

information att hämta ur systemet och att denna är samlad i ett system.
117

 En nackdel som 

båda respondenterna påpekar är att det finns mycket okunskap om systemet. De menar att det 

finns mycket mer saker de skulle kunna göra i systemet än vad de kan idag om de bara hade 

den kunskapen. För de som kommer nya till företaget och som inte har arbetat i SAP tidigare 

finns ingen utbildning utan det är upp till de så kallade ”super-users” att lära dem hur 

systemet fungerar. En ”super-user” är en person som under en längre tid har arbetat med 

systemet och som på så vis kan en del om hur systemet fungerar.  

All den information som finns i systemet kan såklart användas till väldigt mycket anser båda. 

De på OFS använder informationen till att månadsvis rapportera till koncernen och där ingår 

det bland annat interna försäljningar samt reslutat. Sedan använder de även informationen till 

bland annat skatteredovisning, momsredovisning, årsredovisningar samt deklarationer.
118

  

Som controller ute på enheten använder de informationen till bland annat intern 

kostnadskontroll, budget, prognoser, kostnads- och intäktsanalyser, lönsamhetsanalyser, 

lageranalyser samt månads-, kvartals- och årsbokslut.
119

 De båda respondenterna menar att de 

kan lita på den informationen som finns i systemet, de menar att de måste de göra. 

Naturligtvis kan det hända att det blir fel i informationen, det kan handla om decimalfel och så 

vidare. Men detta är något som de upptäcker eftersom de hela tiden gör interna kontroller för 

att det ska fungera korrekt.  
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4.3.3 Outokumpu och den interna redovisningen 

På Outokumpu har de inte någon separat redovisning utan den är sammankopplad med den 

externa redovisningen. Syftet med den interna redovisningen är att ha en bra översikt över 

verksamheten och dess olika delar. Genom denna information ges det underlag för att fatta 

övriga beslut som handlar om t.ex. investeringar och strategier. Dessutom kan de genom den 

interna redovisningen särstudera de delar av verksamheten som de vill och se om det kan 

utvecklas några tendenser åt något håll. Detta blir möjligt genom att de har mycket gammal 

data att tillgå, från 2004 och framåt finns det data, utifrån detta kan de se vart det bär iväg 

någonstans. Hans gav ett exempel utifrån ett av verken på Avesta orten. Stålverket är 

uppbyggt i olika huvudlinjer, så kallade process steg, det är ugnen, konverten, strängen och 

tillsist varmslipen. Varje process steg har en processägare och denne har tillgång till SAP. 

Processägaren kan på så vis själv gå in i systemet och se de kostnader som dennes process 

steg har och sedan jämföra dessa med den budget som är lagd för motsvarande process steg. 

Det är bra att varje processägare själv får ansvara för sina process steg.
120

  

Ann-Catherine menar att hon inte kan tillägga speciellt mycket när det gäller arbetet med den 

interna redovisningen med tanke på att det till största delen är de ute på enheterna som är 

delaktiga i den biten. Det som Ann-Catherine kan säga någonting om är upplägget av 

kostnadsställe, kostnadsbärare och profit centers. Hon berättade ett exempel utifrån 

Outokumpu Stainless Tubular AB (OSTP) som är ett annat legalt bolag som de jobbar med på 

OFS. För OSTP delas varje ort upp i olika profit centers för att på så sätt kunna ha en separat 

redovisning för varje ort. Outokumpu Stainless AB har valt en annan lösning som innebär att 

varje ort är en rapporterande enhet, där varje enhet ses som ett eget bolag.
121

  

De båda respondenterna är överens om att ingen del i den interna redovisningen är viktigare 

än den andra. Eftersom det inte finns någon separat intern redovisning arbetas det ständigt 

med denna, mer eller mindre, det blir svårt att peka ut enskilda delar. Detta hänger även ihop 

med frågan om hur många det är som arbetar med den interna redovisningen. Detta är något 

som de upplever är svårt att svara på då egentligen alla som arbetar i SAP arbetar med den 

interna redovisningen, detta leder även till att olika delar är olika viktiga beroende på vilken 

användaren är.
122
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Vad gäller SAP som verktyg i arbetet med den interna redovisningen anser Hans att det 

fungerar perfekt. Eftersom de använder sig utav SAP hela tiden blir det därifrån som all 

information hämtas.
123

 Även Ann-Catherine anser att SAP är ett bra system för den interna 

redovisningen på grund av att det är ett stort system som rymmer alla olika delar av 

verksamheten.
124
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5 Analys 

Upplägget på analysen kommer att följa det empiriska kapitlet för att få en lättare översikt. 

Resultatet av intervjuerna kommer även att analyseras utifrån den referensram som finns. 

Detta kapitel kommer att ligga till grund för de slutsatser som kommer att presenteras i det 

sista kapitlet.  

5.1 ABB och affärssystemet SAP 

ABB, som är ett stort produktionsbolag, är i ett stort behov av ett fungerade affärssystem som 

klarar av både en stor produktionsverksamhet men även en stor projektverksamhet. Detta är 

något som alla respondenterna på företaget anser att SAP lever upp till. Anne-Marie som var 

med vid implementeringen av SAP är nöjd över att valet föll på SAP som system. 

Respondenterna är alla överens om att eftersom SAP är ett stort och komplext system är 

implementeringen av ett sådant system aldrig smärtfri. De är övertygade om att alla företag 

som implementerar denna typ av system upplever problem till en början.  

Respondenternas åsikter kring ett modulbaserat system går isär. Ekman
125

 skriver i sin 

doktorsavhandling att ett affärssystem är uppbyggt genom olika moduler kring en gemensam 

databas. Dessa moduler kan utformas för olika delar av verksamheten. Vissa respondenter 

menar att uppbyggnaden kring moduler är bra eftersom olika delar av verksamheten finns i 

olika moduler. Genom detta behöver inte alla på företaget ha samma moduler. De menar även 

att detta gör att företaget själva kan välja vilka moduler som företaget är i behov av. Andra 

menar att ett modulbaserat system har sina brister i att de olika modulerna inte fungerar på 

samma sätt vad gäller till exempel överföring av information till Excel, detta skapar ett 

merarbete vilket upplevs som onödigt. Respondenterna är dock överens om att inga moduler 

saknas utan de har de moduler som krävs för att framgångsrikt kunna driva verksamheten 

framåt.  

Samtliga respondenter är eniga om att SAP som system är stort och komplext. Med detta 

följer både för- och nackdelar. Fördelarna med systemet är de som är dominerande. 

Magnusson och Olsson
126

 skriver i sin bok om affärssystem att den kanske största fördelen 

med ett affärssystem handlar om de operativa vinster som kan fås genom att integrera 

verksamhetens informationsflöden. Respondenterna framhöll dock inte de operativa vinsterna 
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som den största fördelen utan de menade att det är positivt att all information finns samlad i 

ett och samma system. En annan fördel som lyftes fram vid intervjuerna var att systemet på 

grund av sin storlek har nästintill oändliga användningsmöjligheter. Bland nackdelarna tar 

Magnusson och Olsson
127

 bland annat upp de höga riskerna som ett affärssystem innebär. 

Dessa risker innefattar finansiella, projektrelaterade och operativa risker. Detta är dock 

ingenting som respondenterna talade om utan de ansåg att den största nackdelen är 

okunskapen kring hur systemet kan användas. På grund av dess oändliga 

användningsområden upplever respondenterna att de aldrig blir fullärda. De menar att de 

säkert skulle kunna använda systemet på andra sätt om de hade den kunskapen. Andra pekar 

även på risken att fel lättare kan uppstå i systemet när kunskap saknas samt att dessa kan bli 

svåra att lösa om de inte vet vad felet uppkommit någonstans. Respondenterna är dock nöjda 

över att de har så kallade ”super-users”, vilka är personer som under lång tid arbetat med 

systemet och på så vis sitter inne med en hel del kunskap. Dessa personer fungerar som stöd 

till övrig personal vid frågor kring systemet. Oavsett vilket system som används kommer det 

alltid att finnas personer som inte anser att just det systemet är det system som är bäst 

anpassat till verksamheten. 

Det finns även de som anser att arbetet med att skapa rapporter har ökat, vilket upplevs som 

både positivt och negativt eftersom detta ger både mer arbete men samtidigt kommer de 

djupare in i verksamheten. Det förekommer även andra problem med systemet men detta är 

endast småproblem enligt respondenterna. Det kan handla om sådana saker som att systemet 

går trögt eller hänger sig, detta visar sig oftast lösas snabbt då ABB har en stor organisation 

som hela tiden arbetar med att rätta till problem i systemet. Skulle systemet helt sluta fungera 

stannar arbetet i princip upp helt, dock visar studien att detta sker väldigt, väldigt sällan. 

Informationen i systemet upplevs som pålitlig. De anser att tiden till att hela tiden tänka att 

något kunde vara fel inte finns, dock poängterar de att det är viktigt att hela tiden använda sitt 

sunda förnuft för det är självklart att någon kan ha registrerat någonting tokigt men detta är 

någonting som oftast upptäcks snabbt. Det körs även rimlighetskontroller för att på så vis 

kunna upptäcka fel av denna art. 
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5.2 ABB och den interna redovisningen  

Ax och Kullvén
128

 skriver att den monoistiska ansatsen är den vanligaste redovisningsformen, 

denna innebär att den interna och den externa redovisningen mer eller mindre är 

sammankopplade. ABB använder den monoistiska ansatsen då de inte har någon separat 

intern redovisning utan den hänger hela tiden ihop med den externa redovisningen. Förr hade 

ABB en egen intern redovisningsavdelning men detta är ingenting som finns kvar idag. En 

anledning till varför dessa inte längre är separerade har visat sig hänga ihop med 

affärssystemet. På grund av att SAP är ett stort system innebär detta att all information till de 

båda redovisningarna finns samlade på ett och samma ställe. 

Vidare skriver Ax och Kullvén
129

 att den interna redovisningen innehåller mer detaljerad 

information än den externa. Denna information är viktig för de interna intressenterna som 

bland annat är företagsledningen, vilka behöver informationen för att kunna ta viktiga beslut. 

Alla respondenter är helt överens om att den interna redovisningen är en väldigt viktig del för 

företaget. Den interna kontrollen är en enormt viktig del eftersom denna används för att följa 

upp önskvärda delar av verksamheten. Respondenterna är överens om att 

lönsamhetsperspektivet är viktigt i den interna redovisningen. De kan genom uppföljning av 

vissa produkter, projekt och liknande se om dessa varit lönsamma eller inte och utifrån detta 

ta beslut angående åtgärder. Utifrån uppföljningen kan även kostnadsställen övervakas för att 

bland annat se om dessa håller sig till den tilltänkta budgeten. Den interna redovisningen blir 

således viktig för att kunna fatta korrekta beslut.  

Som redan nämnts hade ABB förr en egen intern redovisningsavdelning, detta är inget som 

finns idag och därmed blir det också svårt att veta hur många det är som arbetar med den 

interna redovisningen. Det kan vara alla som i någon utsträckning arbetar i SAP eller endast 

de controllers som finns på företaget. Det beror således på var gränsen går. Respondenterna är 

dock överens om att det inte är lika tydligt uppdelat som förr i tiden. 

Vad gäller SAP som verktyg för den interna redovisningen går åsikterna isär. De som anser 

att SAP inte alltid är ett bra verktyg påpekar det som redan sagt om modulerna, att 

information inte kan överföras på samma sätt från de olika modulerna till Excel, vilket skapar 

ett onödigt merarbete. De som är positiva till SAP som verktyg pekar bland annat på 

möjligheterna att anpassa systemet efter de behov som finns.  
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5.3 Outokumpu och affärssystemet SAP 

Precis som ABB är Outokumpu beroende av ett stort och väl fungerade affärssystem. Här 

finns dock en skillnad i att Avesta Works inte själva fick vara med i beslutet att ha SAP som 

affärssystem utan det beslutet togs på koncernnivå och anledningen till detta var att alla 

enheter inom koncernen skulle ha samma affärssystem för att underlätta informationsflödet 

mellan dem. De hade allstå ingenting att säga till om. Studien visar att de hade stora problem 

vid implementeringen av SAP och att det tog ett tag innan dessa blev lösta. De tror dock att 

detta är svårt att komma ifrån vid en implementering av ett så pass stort och komplext system. 

Dock kan respondenterna inte klaga på det valda systemet utan studien visar att de är väldigt 

nöjda med SAP som system. 

Som nämndes i avsnittet om ABB och affärssystemet skriver Ekman
130

 att ett affärssystem är 

uppbyggt genom moduler kring en gemensam databas och att dessa moduler sedan utformas 

för olika delar av verksamheten. Ett modulbaserat system är något som respondenterna på 

Outokumpu upplever som positivt. Eftersom olika delar av verksamheten har behov av olika 

typer av information passar denna typ av system dem bra. Företaget kan på detta vis välja ut 

specifika moduler anpassat efter företagets behov.  

På grund av SAP:s storlek och komplexitet är respondenterna överens om att det finns både 

för- och nackdelar med ett sådant system. De är dock eniga om att fördelarna är dominerande 

Som tidigare nämnts anser Magnusson och Olsson
131

 att den kanske främsta fördelen med ett 

affärssystem är de operativa vinsterna som kan fås genom att integrera verksamhetens 

informationsflöden. Detta är dock ingenting som respondenterna nämner, de nämner bland 

fördelarna de olika användningsområdena. De anser att dessa är oändliga. De anser även att 

det är en fördel att all information finns samlad på ett och samma ställe. Magnusson och 

Olsson
132

 tar upp de höga riskerna som en stor nackdel, dessa risker är finansiella, 

projektrelaterade och operativa. Bland nackdelarna framhåller dock respondenterna 

okunskapen som den största nackdelen. De tror båda två att systemet kan erbjuda mycket mer, 

om bara kunskapen fanns. De menar att det på grund av systemets storlek blir svårt att lära sig 

alla olika delar. Dock har de så kallade ”super-users”, som är personer som arbetat med 

systemet under lång tid och genom detta samlat på sig stor kunskap kring systemet och dess 

användningsområden. De hjälper således den övriga personalen vid frågor eller funderingar 
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kring systemet. Eftersom SAP är ett standardiserat system blir således bland annat rapporterna 

standardiserade vilket ibland upplevs som en nackdel. Övriga nackdelar som respondenterna 

framhåller handlar om att systemet ibland kan hänga sig eller fungera trögt, dock menar 

respondenterna att detta inte är någonting konstigt när systemet är stort och komplext. Skulle 

systemet sluta fungera helt innebär det att arbetet helt stannar upp men detta är något som sker 

väldigt, väldigt sällan. 

Respondenterna är överens om att den information som finns i systemet kan användas till 

väldigt mycket. Den används till allt från upprättande av budgetar till uppföljning av enskilda 

produkter och detta leder såklart till att det krävs att de kan lita på att informationen stämmer. 

De är båda överens om att informationen som finns i systemet är pålitlig.  

5.4 Outokumpu och den interna redovisningen 

Även i detta fall förekommer det inte någon separat intern redovisning utan den hänger hela 

tiden ihop med den externa redovisningen. De använder en monoistisk ansats som Ax och 

Kullvén
133

 beskriver i sin bok. Anledningen till att det inte finns någon separat intern 

redovisning har visat sig hänga ihop med affärssystemet. På grund av systemets storlek ryms 

all information på ett och samma ställe vilket innebär att de hela tiden arbetar parallellt med 

den interna och externa redovisningen.  

Vidare skriver Ax och Kullvén
134

 att den interna redovisningen är mer detaljerad än den 

externa. Denna information är sedan viktig för de interna intressenterna vilka bland annat är 

företagsledningen. De behöver informationen för att kunna ta viktiga beslut. Även för 

Outokumpu är den interna redovisningen en väldigt viktig del. Resultatet visar att den interna 

redovisningen är viktig som beslutsunderlag eftersom de genom denna kan göra uppföljning 

på i stort sett vad som helst. Genom denna kan olika delar särstuderas för att på så vis se om 

budget överskridits eller hur lönsamma enskilda produkter är. Detta är viktigt för att kunna 

fatta korrekta beslut. De är dock överens om att ingen del i den interna redovisningen är 

viktigare än den andra, det kan vara så att en del kan vara viktigare för en person medans en 

annan kanske inte har någon användning för just den delen. Men alla delar är viktiga och 

behövs för att informationen i den interna redovisningen ska bli så korrekt som möjligt. 
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Det är svårt att avgöra hur många det är som arbetar med den interna redovisningen på 

företaget, de är överens om att det skulle kunna vara alla de som i någon utsträckning arbetar 

med SAP till endast de controllers som arbetar på företaget. De har svårt att dra någon gräns. 

Vad gäller SAP som verktyg för den interna redovisningen är de båda respondenterna överens 

om att det är ett bra verktyg. De menar att eftersom all information finns samlad på ett och 

samma ställe underlättar det arbetet med den interna redovisningen. De pekar även på, som 

tidigare nämnts, möjligheterna att i systemet göra uppföljningar på enskilda delar av 

verksamheten och detta är något som gör SAP till ett bra verktyg för arbetet med den interna 

redovisningen. 

5.5 Jämförande analys av affärssystemet SAP 

Både ABB och Outokumpu är stora och komplexa företag. Detta betyder att de har ett stort 

behov av ett affärssystem som kan klara av de olika delarna av verksamheten på ett bra sätt. 

Detta är något som respondenterna i de båda företagen är överens om att SAP klarar av. 

Respondenterna på de båda företagen är överens om att SAP utifrån dess storlek och 

användningsområden fungerar bra utifrån de bådas olika verksamheter. Trots att företagen 

använder sig utav SAP på olika grunder, ABB valde själva systemet och Avesta Works blev 

”tvungna” genom koncernbeslut, har implementeringen varit positiv. 

Åsikterna kring ett modulbaserat system har visat sig gå isär. Överlag är respondenterna på de 

båda företagen eniga om att en sådan uppbyggnad är bra. På ABB finns det dock de som 

menar att det finns brister i detta och att det skapar ett merarbete. På Outokumpu däremot är 

respondenterna nöjda med denna uppbyggnad. Överlag visar studien även att ingen av 

respondenterna saknar någon modul eller anser att någon är överflödig. 

Respondenterna på de båda företagen framhåller samma fördelar. På de båda företagen är det 

fördelarna som är dominerande. De anser alla att användningsområdena är oändliga och att 

det är positivt att all information finns samlad på ett och samma ställe. När det gäller 

nackdelarna är alla respondenter eniga om att okunskapen är en stor nackdel. De är alla 

överens om att systemet säkert kan erbjuda mycket mer, de upplever att de aldrig blir fullärda. 

Det som skiljer företagen åt på denna punkt är att på Outokumpu kan SAP upplevas som 

negativt på grund av sin standardisering kring utformningen av rapporter. Detta är ingenting 

som respondenterna på ABB framhåller. Övriga nackdelar som respondenterna på de båda 

företagen upplever är att systemet ibland kan fungera trögt eller hänga sig. Respondenterna 



 

43 
 

påpekar även vikten av att systemet hela tiden fungerar, slutar det fungera stannar arbetet i 

princip upp helt. Dock är respondenterna eniga om att detta sker väldigt, väldigt sällan. Det 

kommer alltid att finnas personer som upplever att SAP inte är det bästa systemet för deras 

verksamhet.  

Vad gäller informationen som finns i systemet är respondenterna eniga om att den har 

oändliga användningsområden. Överlag används den på samma sätt i de båda företagen, vid 

uppföljning av enskilda produkter, projekt och så vidare. De menar även att informationen 

som finns i systemet är tillförlitig. 

5.6 Jämförande analys av den interna redovisningen  

Inget av de undersökta företagen använder sig av någon separat intern redovisning. Detta 

anser de beror på att SAP som system är stort, all information som behövs för de olika 

redovisningarna finns samlad på samma ställe. De menar att de hela tiden arbetar parallellt 

med de båda redovisningarna i systemet. 

Den interna redovisningen är en viktig del för de båda företagen, den används hela tiden som 

beslutsunderlag i olika situationer. Genom denna menar respondenterna att enskilda delar av 

verksamheten kan särstuderas. Till exempel kan den interna redovisningen visa om budgeten 

för ett visst kostnadsställe har överskridits eller gå ner och titta på enskilda produkter för att se 

om dessa är lönsamma eller inte. Utifrån denna information kan sedan beslut angående till 

exempel åtgärder tas. Respondenterna framhåller vikten av korrekt information för att på så 

vis kunna fatta korrekta beslut. Respondenterna på ABB vill framhäva lönsamhetsperspektivet 

som en viktig del av den interna redovisningen men de menar även att alla delar är viktiga. 

Respondenterna på Outokumpu menar att ingen del är viktigare än den andra. De menar att 

alla delar hänger ihop för att kunna få en bra bild samt för att kunna fatta bra beslut.  

Samtliga respondenter på de båda företagen har svårt att svara på hur många det är som 

arbetar med den interna redovisningen. De menar att eftersom det inte finns någon särskild 

avdelning som arbetar med den interna redovisningen blir detta svårt att avgöra. 

Respondenterna svarar ungefär likadant, det kan vara allt ifrån alla som i någon utsträckning 

arbetar i SAP till endast de controllers som finns. Samtliga respondenter anser att det är svårt 

att dra någon gräns. 
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SAP som verktyg för den interna redovisningen upplevs överlag som positivt. På ABB går 

åsikterna dock isär något. Det finns de som menar att på grund av att systemet är uppbyggt 

kring moduler fungerar dessa inte på samma sätt och detta skapar ett onödigt merarbete. 

Andra menar att systemet är bra eftersom det kan anpassas utifrån de behov som finns. På 

Outokumpu däremot är respondenterna eniga om att SAP är ett bra verktyg för arbetet med 

den interna redovisningen. De pekar på möjligheterna till uppföljning samt det faktum att all 

information finns samlad på ett och samma ställe.  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel kommer frågeställningen att besvaras. Det kommer även att göras en 

återkoppling till syftet för denna studie. Författarna kommer även att presentera sina egna 

slutsatser i detta avsnitt. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. 

6.1 Besvarning av frågeställningen 

Vad har affärssystemet för påverkan på den interna redovisningen? 

Implementeringen av ett affärssystem har visat sig ha en stor påverkan på den interna 

redovisningen. De båda företagen är överens om att affärssystemet har varit en bidragande 

orsak till varför de inte har någon avskild intern redovisning. Genom affärssystemet samlas all 

information på ett och samma ställe vilket gör att arbetet med den interna och den externa 

redovisningen slås ihop. Även antalet som arbetar med den interna redovisningen har 

påverkats genom affärssystemet. Antalet har idag ökat eftersom alla som arbetar i systemet 

mer eller mindre bidrar till arbetet med den interna redovisningen. 

Hur pass beroende är företaget av affärssystemet? 

Denna studie har visat att företag, speciellt stora företag som ABB och Outokumpu, är väldigt 

beroende av ett väl fungerade och välanpassat affärssystem. Studien visar att i stort sett allt 

arbete sker i affärssystemet dagligen, således även arbetet med den interna redovisningen. Det 

blir tydligt att om systemet skulle sluta fungera blir det stora konsekvenser för företagen. Sker 

detta stannar arbetet i princip upp helt vilket kan få avgörande konsekvenser om detta inte 

löses snabbt. 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med systemet? Vad händer om systemet slutar 

fungera? 

En av de dominerande fördelarna med ett affärssystem har visat sig vara att all information 

finns samlad på ett och samma ställe, vilket underlättar vid det dagliga arbetet. Att systemet 

på grund av sin storlek och komplexitet erbjuder stora användningsområden har visat sig vara 

en annan dominerande fördel. Studien har visat att i princip vad som helst kan göras i 

systemet bara kunskapen finns där. Detta är dock något som även har upplevts som negativt 

då samtliga respondenter är överens om att denna kunskap inte alltid finns vilket på så vis 

begränsar användningsområdena. Samtliga respondenter har någon gång varit med om att 
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systemet helt slutat fungera. Vid dessa tillfällen blir det dagliga arbetet svårt att utföra. I vissa 

fall kan inget arbete utföras överhuvudtaget.  

6.2 Återkoppling till syftet 

Studiens syfte var att undersöka och analysera hur de valda företagen använder sig utav 

affärssystemet i arbetet med den interna redovisningen samt att undersöka hur betydelsefullt 

systemet är för företagen. Syftet med denna studie har uppnåtts, detta genom att urvalet av 

respondenter har lett till en god empirisk undersökning. Samtliga respondenter har varit 

införstådda i studiens problemområden och på så vis bidragit med relevant information. 

6.3 Författarnas egna slutsatser 

Den interna redovisningen är en viktig del för företaget 

Genom denna studie har slutsatsen dragits att trots att varken ABB eller Outokumpu använder 

sig utav någon separat intern redovisning är denna del ett otroligt viktigt verktyg för 

företagen. Genom den interna redovisningen kan olika beslut fattas, informationen måste vara 

så pass korrekt och uppdaterad som möjligt. Skulle detta inte vara fallet kan konsekvenserna 

bli stora om felaktiga beslut fattas. Det är bra att det är ett stort antal anställda som mer eller 

mindre arbetar med den interna redovisningen dagligen. Detta innebär att fler får känna sig 

delaktiga och ta ansvar samt att dessa får en bra insyn i företagets verksamhet. Ansvar leder 

till en ökad vilja att arbeta mot företagets mål, vilket är positivt för företaget.  

Affärssystemet påverkar företaget 

Genom denna studie har slutsatsen dragits att affärssystemet inte bara påverkar arbetet med 

den interna redovisningen utan även själva verksamheten. Företagen har till följd av 

implementeringen varit tvungna att anpassa sin verksamhet efter systemet. Om ett företag 

väljer att implementera ett affärssystem av denna storlek blir de i princip tvungna att anpassa 

sin verksamhet efter systemet. Detta handlar bland annat om de stora kostnader som en 

implementering innebär. Struntar företaget i att anpassa sin verksamhet kan systemet inte 

utnyttjas till fullo och då blir inte de positiva effekterna tillräckligt stora som det var tänkt från 

början. Detta gör att de kostnader som lagts ned vid implementeringen blir onödigt stora 

vilket kan få konsekvenser för företaget. Genom en implementering av ett stort och komplext 

system blir företaget låsta vid detta under en lång tid. Anledningen till detta är dels själva 

kostnaden för implementeringen men även att ett stort och komplext system tar lång tid att 

lära sig. Skulle det senare visa sig att systemet inte uppfyller de förväntningar företaget hade 
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blir det svårt att genomföra en ny implementering av ett annat system eftersom både mycket 

pengar och tid lagts ned på det gamla systemet.  

Stora och komplexa affärssystem kräver kunskap 

Genom denna studie har slutsatsen dragits att det finns brist på kunskap om systemet inom 

företagen. När kunskap saknas får de som arbetar i systemet ingen helhetsbild över 

verksamheten vilket författarna tror har att göra med att de anställda oftast bara lär sig de 

funktioner som de själva ska arbeta med. Genom en helhetsbild kan de anställda lättare förstå 

varför de arbetar på ett visst sätt samt att det blir lättare att lösa problem, de kan få en bättre 

bild av vart felet uppstått. Om kunskapen ökades och de anställda lärde sig hantera fler 

funktioner i systemet skulle detta leda till att arbetet effektiviserades. Författarna är dock 

medvetna om att SAP som affärssystem är stort och komplext, vilket gör att det är svårt att ha 

en bred kunskap. Kontinuerliga interna utbildningar på företagen skulle underlätta för de 

anställda, både ny som gammal personal. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Författarna har vid genomförandet av denna studie insett betydelsen av ett väl fungerande 

affärssystem för företag i tillverkningsbranschen. Något som skulle vara intressant att studera 

vidare om är hur detta ser ut i tjänsteföretag. Finns det överhuvudtaget något affärssystem 

som är anpassat för tjänsteföretag? Tjänsteföretag och tillverkningsföretag skiljer sig mycket 

åt, på grund av detta vore det vore intressant att undersöka om dessa företag använder sig utav 

något affärssystem och hur dessa system är uppbyggda.  

Vidare vore det intressant att studera huruvida kunskapen kring affärssystemets 

användningsområden kan ökas. Samtliga respondenter och författarna är överens om att 

okunskapen kring systemets användningsområden är en betydande nackdel. Därför vore detta 

en intressant synvinkel att studera. Kan kunskapen öka? Hur ska den i sådana fall kunna ökas?  
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 Vilka moduler använder ni er utav i arbetet med den interna redovisningen? 

 Är någon modul överflödig eller saknar ni någon? 

 Hur ofta uppstår det problem med systemet? 

 Vad händer om systemet slutar att fungera? 

 Samverkar systemet med några andra system? 

 Vad är det för typ av information som finns i systemet? 

 Vad används denna information till? 

 Fördelar/nackdelar med systemet? 

Intern redovisning 

 Vad är syftet med er interna redovisning? 

 Är den interna redovisningen en viktig del i företaget? 

 Vilken är den viktigaste delen av den interna redovisningen? 

 Används informationen som den interna redovisningen ger som beslutsunderlag? 

 Hur många är det som arbetar med den interna redovisningen? 

 Överstiger nyttan kostnaden för att upprätta den interna redovisningen? 

SAP och den interna redovisningen 

 Hur mycket används SAP i arbetet med den interna redovisningen? 

 Fungerar SAP bra i arbetet med den interna redovisningen? 


