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Sammandrag 
Denna litteraturstudie undersöker affärssystemens effekt på ekonomers ändrade roller. Syftet 

är att skapa en översikt över vad som tidigare skrivits om effekterna för ekonomer vid 

implementering av ett affärssystem. Avsikten är att skapa en förståelse för vad tidigare 

forskning bidragit med och därmed få en bättre bild om vad det skulle kunna forskas mer om. 

För att få en översikt över tidigare forskning samlades artiklar inom detta ämne från 

vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna delades in efter val av metod och huvudgrupperingen var 

”studier med case” och ”studier utan case”. Studien har lett till slutsatsen att nuvarande 

forskning endast visar på begränsade förändringar för ekonomerna. Detta tror vi kan bero på 

att deras roller påverkas av mer än endast affärssystemet, till exempel externa konsulter. 

Tidigare forskning har fokuserat på att studera ändringar som uppstår i direkt anslutning till 

implementeringen av affärssystemen. Förslag till vidare forskning är att studera de långsiktiga 

effekterna av implementeringen av affärssystem samt se vilken inflytelse andra faktorer än 

affärssystemet har för ekonomernas ändrade roller.  

Nyckelord Affärssystem, ekonomer, förändrade roller  
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1 Inledning  
Utvecklingen av internet fick stor uppmärksamhet i media under 1990-talet. Under detta 

årtionde var det dock inte internet utan uppkomsten av integrerade affärssystem som spelade 

störst roll för affärsvärlden.1 Företagen har i allt större utsträckning börjat implementera 

affärssystem för att samordna och strukturera verksamheten. Implementerings- processen är 

kostsam och leder ofta till omorganisering. Affärssystem till skillnad från tidigare system 

bygger upp en länk mellan alla delar i organisationen för att informationshanteringen ska bli 

så effektiv som möjligt. Systemen bygger på best practices och processorientering. 

Affärssystem påverkar därför hela organisationen, allt från ledning till produktion.2 

Affärssystems påverkan på ekonomers roller har varit ett forskningsområde som fått 

uppmärksamhet under de senaste tio åren. Dock ger befintlig forskning en något delad bild av 

problematiken och vi anser därmed att det behövs en studie som sammanställer och tolkar vad 

den tidigare forskningen sagt. I en artikel som publicerades år 2005 diskuterar Chapman hur 

tidigare forskning runt affärssystem ofta var spekulationer om effekterna av den nya tekniken 

samt en introduktion till denna tekniks möjligheter. Senare forskning har dock inte klarat att 

visa några större effekter av implementeringen av affärssystem. Chapman argumenterar för att 

detta är ett resultat av att det idag är så vanligt med affärssystem att forskarna inte ser den 

komplexa interaktionen mellan teknik och organisation.3 Newman & Westrup kommer dock i 

sin studie fram till att det i framtiden kan komma att behövas färre ekonomer. 

Ekonomistyrning kommer att utföras under större risker och med en ökad press att behålla 

kontroll över designen och implementering av system. Resultaten av detta blir att ekonomerna 

kommer att behöva andra kunskaper och därmed möta andra utbildningskrav.4  

En implementering av ett affärssystem kan medföra att ekonomernas traditionella roll 

förändrats på grund av den förbättrade informationshanteringen. 5 Ekonomer i dagens företag 

tenderar att använda mindre tid på traditionellt ekonomiarbete och börjar skapa sig en bredare 

roll som innebär mer analys av ekonomisk data. För att kunna studera förändrade roller är det 

dock bra att sätta förändringen in i en social och organisatorisk kontext.6  

                                                
1 Davenport, T (1998) Putting the enterprise into the enterprise system 
2 Davenport, T (2006) Competing on analytics 
3 Chapman C.S. (2005) Not because they are new… 
4 Newman M. & Westrup C. (2003) Perpetrators 
5
 Caglio, A (2003) Enterprise Resourse Planning systems and accountants: Towards hybridization? 

6 Burns J. & Baldvinsdottir G (2005) An Institutional perspective of Accountants’ New Roles… 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att skapa en översikt över vad som tidigare skrivits om effekterna 

för ekonomer vid implementering av ett affärssystem. Avsikten är att skapa en förståelse för 

vad tidigare forskning bidragit med och därmed få en bättre bild om vad det skulle behöva 

forskas mer om. 

1.2 Problemformulering  

För att kunna hantera tidigare forskning har vi valt att ställa upp några frågor som vi ämnar 

besvara.  

Skiljer sig resultaten mellan forskning där man använt casestudie och forskning där andra 

forskningsmetoder har använts?  

På vilket sätt menar tidigare forskning att implementering av affärssystem har påverkat 

ekonomernas roller? 
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2 Metod 
Innan arbetet med uppsatsen startade läste vi en kurs, ”Management Control and IT”, vid 

Uppsala Universitet. I samband med denna kurs läste vi flera artiklar som behandlade 

implementering av affärssystem. Ett ämne som väckte vårt intresse var vilka konsekvenser 

affärssystem kan ge för ekonomer. Från denna kurs kunde vi utnyttja tre artiklar när vi 

började sökningen efter litteratur till vår uppsats. Detta är artiklar skrivna av Burns & 

Baldvinsdottir, Caglio och Davenport. 

2.1 Litteratursökning 

För att göra en uppsats reliabel krävs att informationen som ges är tillförlitlig och att 

undersökningen ska vara möjlig att göras om av andra personer vid en annan tidpunkt7. Vi har 

inriktat oss på att söka efter artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Inom 

företagsekonomi finns det idag många olika tidskrifter vilket gör det svårt att avgöra vilka 

tidskrifter det är bäst söka i. Vi sökte av denna anledning inte i enskilda tidskrifter utan valde 

att utföra sökningen genom databaser vilket möjliggjorde sökning i olika vetenskapliga 

tidskrifter samtidigt. Detta gjorde vår sökning mer effektiv då antalet databaser inom 

företagsekonomi är färre än antalet vetenskapliga tidskrifter. Det hade tagit längre tid att söka 

igenom varje enskild tidskrift. Sökningen har utgått från databaserna Business Source 

Premier, Science Direct och Emerald. Den sökning vi gjort har genomförts på ett systematiskt 

sätt där vi använt oss av samma sökmetod i alla databaser. Detta gör det möjligt för andra att 

upprepa vår sökning och komma fram till samma resultat. 

Validitet innebär en försäkran om att vi i studien lyckas undersöka det vi har för avsikt att 

undersöka.8 Vid sökningen av artiklarna har vi valt sökord som är starkt sammankopplade 

med vårt ämne och som därmed kan fånga upp de relevanta artiklar som finns publicerade och 

handlar om affärssystemens effekt på ekonomernas roller. Om en sökning gav fler än 500 

träffar valde vi att sortera träffarna efter relevans och sedan kontrollera de 500 första. Vi fick 

på detta sätt möjlighet att upptäcka artiklar som inte återkom vid de mer snävare sökningarna. 

Den systematik med vilken vi genomfört sökningarna och urvalen är också ett medel för att 

öka denna uppsats validitet. 

                                                
7
Bell, Judith (2007) Introduktion till forskningsmetodik s.117 

8 Bell, Judith (2007) s.117 
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De sökord vi använde när vi sökte efter litteratur var ”enterprise resource planning” eller 

förkortningen ERP i samband med alla kombinationer av accountants, accounting, role 

och/eller change. Affärssystem är den svenska översättningen på ERP-system. Vi sökte även 

med orden ”Management accounting” + ”change”. Vi har endast valt att söka med engelska 

sökord då alla relevanta tidskrifter är skrivna på engelska.  

Vi begränsade sökningen i databaserna till artiklar som var publicerade från och med år 1998 

och framåt. Anledningen till denna begränsning var att både affärssystemen och teknologin 

har utvecklats mycket sedan SAP R/3. SAP R/3 introducerades på marknaden under 1990-

talet och blev det vanligaste affärssystemet.9 Artiklar som publicerats från år 1998 och framåt 

tenderar att använda sig av data som är insamlad från mitten av föregående decennium. Därför 

antar vi att artiklar publicerade tidigare använder sig av data som är insamlad tidigare under 

årtiondet eller på 1980-talet. Eftersom de affärssystem som används idag först 

implementerades i början på 1990-talet anser vi att information insamlat under denna tid inte 

kan visa effekterna av en implementering av affärssystem som fortfarande är aktuella.  

Vid genomsökningen av databaserna hittade vi sexton artiklar. Till dessa kunde vi lägga 

artiklarna skrivna av Burns & Baldvinsdottir, Caglio och Davenport vilka vi hade tillgång till 

redan innan vi började sökningen efter litteratur. Vår totala samling innehöll genom detta en 

bas om nitton artiklar. Mer detaljerad information om exakta träffar återfinns i Bilaga 1. 

2.2 Urval vid litteratursökningen 

Under sökningen efter artiklar valde vi först ut alla artiklar som verkade vara intressanta för 

vårt ämne. Vi valde ut artiklarna genom att snabbt läsa rubriker och ingresser. När vi hittat 

alla relevanta artiklar läste vi noggrant igenom dessa och hittade genom denna genomläsning 

fyra artiklar som inte passade in i uppsatsens ämne. Anledningen till att artiklarna sållades 

bort var för att det vid noggrann genomläsning upptäcktes att de antingen inte behandlade 

affärssystem eller inte behandlade dess effekt på ekonomer. Ett fåtal artiklar som skulle ha 

kunnat vara relevanta för vårt ämne har vi inte kunnat använda på grund av att vi via 

universitetsbiblioteket inte fick tillgång till de tidskrifter där dessa artiklar var publicerade.   

                                                
9 http://www.sap.com/about/company/history.epx, 2008-04-29 

http://www.sap.com/about/company/history.epx
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3 Klassificering  
Inom det forskningsområde vi valt att undersöka används olika typer av forskningsmetoder. 

Val av olika forskningsmetoder innebär ofta att studien fokuserar på olika saker. Exempelvis 

fokuserar oftast kvantitativa studier på att skapa generaliserbarhet10 medan en kvalitativ studie 

ofta innebär mer fokus på individer och deras uppfattning kring en viss situation11. Det ämne 

vi valt att studera är ett ganska smalt och specifikt ämne. Detta torde kunna innebära att det 

krävs djupgående studier för att öka förståelsen kring problemet men det finns även behov av 

generalisering.  

Vi har i första hand valt att skilja mellan artiklar som använder sig av casestudier och de som 

inte använder case. Valet av klasser grundar sig i vårt syfte att skapa en översikt över vad 

tidigare forskning kommit fram till. Genom denna uppdelning blir det möjligt att skapa en bra 

helhetsbild av vad studierna bidragit med. Vid klassificeringen har vi utgått från den 

definition av casestudie som finns nedan utan hänsyn till vad författarna själva anser sig ha 

använt för metod. 

För att öka förståelsen av materialet har vi även skapat undergrupper under våra huvudklasser 

”studier med case” och ”studier utan case”. Vi har skapat en indelning efter fokus i studierna 

och resultat. Fokus i studien är vad författarna anger som syfte samt vilket tillvägagångssätt 

de använt sig av och i vilket land de utfört studien i. Detta är viktigt då det oftast lägger 

grunden för hur författarna går vidare med sin studie, vilken metod de väljer och därmed även 

de resultat de kommer fram till. Uppdelningen efter fokus i studien är viktig för att tydliggöra 

skillnader och likheter mellan studierna. Författarna väljer olika vägar för att komma fram till 

sina resultat och studierna har också utförts på olika platser i världen. Fokus i studien blir 

även betydelsefullt på grund av att det sätter studien i ett större sammanhang och kan ge 

förståelse för varför författarna eventuellt kommit fram till olika resultat. Uppdelningen efter 

resultat tycker vi är viktig på grund av syftet med vår uppsats. Resultatuppdelningen gör det 

möjligt att se vad tidigare forskning har kommit fram till.  

Vi har i denna undersökning valt att inte ta hänsyn till vilken teori de olika författarna har 

använt sig av. Det finns inte ett teoriavsnitt i alla artiklarna och vi anser därmed att det är 

bättre att inte ta hänsyn till teorin då detta skulle försvåra en jämförelse mellan artiklarna. 

Teori är ett medel för analys och hänsynstagande till denna skulle därmed kunna ge en 

                                                
10

 Robson, Colin (2002) Real World Research, s. 98 
11 Hakim, Catherine (1987) Research Design, s. 26 
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förståelse kring hur författarna tolkat materialet för att komma fram till sina resultat. Dock är 

själva tolkningen inte viktig för oss i vårt syfte att ge en bild av vad tidigare forskning kommit 

fram till. 

Av de artiklar vi hittat är de flesta studierna utan case och vi har därför under rubriken 5.2 

gjort en ytterligare uppdelning för att förbättra läsbarheten. Vi har delat upp artiklarna efter 

dem som grundar sig på sekundärdata och är mer sammanfattande, studier som ser på 

affärssystem i förhållande till andra informationssystem och slutligen studier som mer tydligt 

fokuserar endast på förändringar för ekonomerna.  

3.1 Definition av case  

Det finns olika definitioner på vad en casestudie är och hur en casestudie skall genomföras. 

Definitionerna är dock ofta olika varianter av samma grundtanke. Ett exempel på en definition 

är att casestudien är en forskningsstrategi som fokuserar på förståelsen av dynamiken i olika 

situationer.12 Ett annat exempel på en definition är att casestudien är en utveckling av 

detaljerad, djupgående kunskap om ett enskilt case eller ett mindre antal relaterade case13. 

Casestudien kan vidare även definieras som en forskningsstrategi som involverar empirisk 

forskning av ett nutida fenomen i dess naturliga sammanhang. Studien utförs med användning 

av ett flertal olika beviskällor.14 Skillnaden mellan en casestudie och en kvalitativ studie är att 

en kvalitativ studie fokuserar på enskilda personers uppfattningar, perspektiv och känslor 

medan en casestudie önskar att förmedla en helhetsbild och därför använder olika 

forskningsmetoder15. 

På bakgrund av ovanstående definitioner har vi valt att definiera en casestudie som en studie 

som syftar till att ge en förståelse och en helhetsbild av en situation. Detta uppnås genom att 

använda olika sätt att samla data.  

 

 

                                                
12 Eisenhardt (1989) Building theory from case study research  
13 Robson, Colin (2002) s.89 
14

 Robson, Colin (2002) s.178 
15 Hakim, Cathrine (1987) s.8-9 
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3.2 Resultat av Klassificering 

I tabellerna nedan har vi sammanställt de artiklar som var relevanta för vårt ämne samt 

specificerat vilken forskningsmetod som använts och i vilket land studien är genomförd. 

 

Studier med case 

Caglio, Ariela Case studie Ett företag i Italien 

El Sayed, Heba Case studie Ett företag i Egypten 

Granlund, Markus 

& Malmi, Teemu 
Flera case studier  10 företag i Finland  

Jack, Lisa  

& Kholeif, Ahmed 
Longitudinell case studie Ett företag i Egypten 

Scapens, Robert W.  

& Jazayeri, Mostafa 
Longitudinell case studie,  

Ett europeiskt företag, 

huvudkontor i USA 

Studier utan case 

Burns, John 

& Vaivio, Juhani 
Litteraturstudie Artikel skriven i USA 

Hyvönen, Timo Kvantitativ studie Studie genomförd i Finland 

Newman, Mike 

& Westrup, Chris 

Sammanfattning av 

Kvantitativ studie 

Studie genomförd i 

Storbritannien 

Rom, Anders 

& Rohde, Carsten 
Kvantitativ studie Studie genomförd i Danmark 

Scapens, Robert 

& Jazayeri, Mostafa 

Sammanfattning av 

Kvalitativ studie 

Studien genomförd i 

Storbritannien 

Spathis, Charaloambos Kvantitativ studie Studie genomförd i Grekland 

Sutton, Steve Litteraturstudie Artikel skriven i USA 

Velcu, Oana Kvalitativ studie Studie genomförd i Finland 

Wieder, Bernhard et al Kvantitativ studie 
Studie genomförd i 

Australien 

Yazdifar, Hassan 

& Tsamenyi, Mathew 
Kvantitativ studie 

Studie genomförd i 

Storbritannien 

Tabell 1: Studier med Case 

Tabell 2: Studier utan Case 
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4 Studier med case  
I vår sökning hittade vi fem casestudier, av dessa var två fall från Egypten, två fall från 

Europa och en från USA. Jack & Kholeif är de enda som studerar en implementering som inte 

fungerar. I de andra artiklarna har författarna medvetet valt företag som har haft en lyckad 

implementering. En sammanställning av casestudierna återfinns i tabell 1. Resterande del av 

detta och nästa kapitel kommer inte att ge full källhänvisning utan författarna till de artiklar 

som vi preciserat i tabell 1 respektive 2 kommer endast att nämnas vid namn. 

4.1 Fokus i studierna 

Scapens & Jazayeri har som syfte att studera förändringar i ekonomistyrningen. De önskar se 

vilka förändringar som har kommit samtidigt med implementeringen men inte nödvändigtvis 

som ett resultat av den. ”Det nya affärssystemet kan sägas ha styrkt eller möjliggjort 

förändring istället för att vara drivkraften bakom en förändring. Det är inget klart samband 

mellan implementeringen av SAP och förändringarna i ekonomistyrningen.”16 Granlund & 

Malmi har som syfte att se vilka effekter en implementering av affärssystem har på 

ekonomistyrningen och sen vilka effekter detta har för ekonomerna. Antagandet att det 

kommer vara en förändring baserar Granlund & Malmi på tidigare forskning.  

El Sayed studerar hur ekonomerna i ett företag påverkas av implementeringen av ett 

affärssystem samt hur ekonomerna själva försöker omdefiniera sina roller. ”Studien ser på 

vilka mekanismer ekonomerna använder för att omdefiniera sig själva och sin expertis i 

förhållande till ett affärssystem”17. Caglio har också som syfte att studera ändrade roller för 

ekonomerna, men han fokuserar på hur ekonomerna bildar hybridroller av ekonomifunktioner 

som tidigare var separerade. Jack & Kholeif önska att studera vilka nya roller som uppstår för 

ekonomerna med bas i ett teoretiskt ramverk.  

De flesta av case studierna har ett fallföretag medan Granlund & Malmi utför sin studie på 10 

stora företag. Alla av Granlund & Malmis utvalda företag har sitt huvudkontor i Finland. I 

huvudsak har de samlat information genom intervjuer med representanter och dokumentation 

från de olika företagen. Scapens & Jazayeri har gjort en longitudinell studie på den europeiska 

delen av en koncern. Författarna började samla information år 1993 och avslutade studien år 

2000, de intervjuade ett flertal personer som jobbade med implementeringen i Europa. 

                                                
16

 Scapens & Jazayeri (2003) ERP systems and management accounting change… s. 204   
17 El Sayed (2006) ERPs and accountants’ expertise…, s. 84 
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Koncernen har sitt huvudkontor i USA, men författarna hade inga intervjupersoner från 

huvudkontoret. Scapens & Jazayeri samlade därför även in dokumentation som företaget hade 

publicerat om implementeringen. 

El Sayed studie är en longitudinell casestudie på ett stort egyptiskt företag. Han samlar 

information i perioden 2000-2002, genom att i huvudsak intervjua nyckelpersoner i 

implementeringsprocessen. Jack & Kholeif har i likhet med El Sayed gjort en longitudinell 

studie av ett egyptiskt företag. Under perioden 2003-2005 samlade de information genom att 

intervjua personer som deltog i implementeringsprocessen. Jack & Kholeif samlade även in 

dokumentation från de olika myndigheter som bidrog till implementeringen samt press 

material. Caglio samlar in informationen under endast en kortare tidsperiod och har därför 

inte en longitudinell casestudie. Caglio har, i likhet med de andra författarna, i huvudsak 

samlat sin information genom att intervjua personer som varit med i implementerings- 

processen.  

4.2 Resultat 

Granlund & Malmi samt Scapens & Jazayeri kommer båda fram till resultatet att det inte 

införs nya tekniker för ekonomistyrningen. Scapens & Jazayeri konkluderar med att ”även om 

SAP inte ledde till en introduktion av nya sofistikerade ekonomistyrningstekniker så blev det 

ändringar för ekonomerna hos BM(Europa).”18 Granlund & Malmi kommer fram till 

konklusionen att ”en av de viktigaste slutsatserna i denna studie är det faktum att än så länge 

har affärssystemen, i motsättning till många förväntningar, liten effekt på 

ekonomistyrningsmetoder.”19 I båda studierna upplever ekonomerna att en del av det arbete 

som tidigare utförts manuellt nu kan utföras av affärssystemet. Scapens & Jazayeri ser i sin 

studie att ”många rutinuppgifter inte längre utfördes av ekonomiavdelningen och därför 

minskade antalet anställda.”20 Granlund & Malmi påpekar att ekonomerna ofta föredrar 

fristående system framför affärssystem då dessa är mer specialiserade på deras 

arbetsområden.”Det faktum att de ekonomifunktioner inkluderade i affärssystemen inte är lika 

sofistikerade och användarvänliga som mer specialiserade ekonomiprogram gör ekonomerna 

skeptiska till en implementering av affärssystem”21. 

                                                
18 Scapens & Jazayeri (2003) s. 226 
19 Granlund & Malmi (2002) Moderate impact of ERPS on management accounting… s 312 
20

 Scapens & Jazayeri (2003) s. 227 
21 Granlund Malmi (2002) s. 313 
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El Sayed visar hur ekonomerna utnyttjar möjligheten att få kontroll över implementeringen på 

grund av sina kunskaper. ”Några ekonomer hos Sun Steel försökte få kontroll över 

affärssystemet genom att identifiera vad som krävdes av systemet för att stödja lokal praxis”22. 

I detta fall var det viktigt för ledningen att få systemet att fungera av olika orsaker. På grund 

av att systemet var så viktigt för ledningen så blev även ekonomernas insats för att få systemet 

att fungera värdesatt. Caglio kommer fram till liknande slutsatser om hur ekonomerna kan 

utnyttja sin expertis och skapa sig en ny roll inom ramen av det nya systemet. ”Ekonomer kan 

bli skaparna av sin egen framtid inom organisationen genom att lära av affärssystemet”23. 

Caglio ser också hur affärssystemet gör att den expertis som tidigare endast användes inom ett 

område efter implementeringen behövs på fler områden. ”Casestudien visar att uppkomsten 

av hybridekonomen är ett resultat av den mobilitet och överförbarhet som följer med ett 

affärssystem.”24 

I artikeln av Jack & Kholeif kommer författarna fram till att det är svårt för företag i länder 

under utveckling att implementera affärssystem. Systemen är heller inte lika lätta att integrera 

med verksamheten som i mer utvecklade länder på grund av att det inte finns tillgång till 

konsulter. Det huvudsakliga syftet var att undersöka svårigheterna att introducera stadiga 

strukturer där det finns motsägande förståelse av de roller som finns inom organisationens 

gränser och speciellt ekonomernas roll. I Jack & Kholeif fall återgick ekonomernas roll till 

informationsövervakare och informationsgivande för övriga chefer trots att det var möjligt att 

ändra rollerna till att bli mer dynamiska.  

                                                
22 El Sayed s. (2006) s. 92 
23

 Caglio (2003) s. 146 
24 Caglios (2003) s. 146 
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5 Studier utan case 
De artiklar vi hittat som utgörs av studier som inte är att räkna som casestudier kommer från 

både Europa, Amerika och Australien. Sju av de tio artiklarna kommer från Europa. De flesta 

studierna är kvantitativa studier men vi har även hittat en kvalitativ studie inom detta område 

och tre artiklar som utgått från redan befintlig forskning. 

5.1 Fokus i studierna 

De syften som ligger till grund för de olika artiklar vi hittat skiljer sig något från varandra. 

Velcu och Spathis studier syftar till att undersöka vilka fördelar implementeringen av 

affärssystem kan ge. Studierna av Hyvönen, Rom & Rohde och av Wieder et al har till syfte 

att kontrollera vilka effekter affärssystem har i relation till andra system som BoB (Best of 

Breed), SCMS (Supply Chain Management Systems) och SEMs (Strategic Enterprise 

Management). Yazdifar & Tsamenyi vill se på skillnaderna mellan företag som är en del av 

en koncern och företag som inte är det. De vill undersöka är förändringar i ekonomers 

uppgifter, faktorer som påverkar dessa och ekonomernas roll. Newman & Westrup har 

sammanfattat en undersökning som de tidigare genomfört vilken syftade till att kontrollera 

ifall implementeringen av affärssystem ser liknande ut i olika organisationer.  

Burns & Vaivios artikel är publicerad år 2001 och är en introducering till forskningsområdet 

förändringar i ekonomistyrning. Suttons artikel däremot är publicerad år 2006 och han vill ge 

en bild av vad tidigare forskning sagt och ge förslag på vad som behöver forskas mer om. 

Sutton vill med artikeln uppmuntra till vidare forskning om vilka effekter affärssystemen fått 

för ekonomistyrningen och ekonomerna. Scapens & Jazayeris artikel är en summering av 

forskning de tidigare genomfört där de har undersökt relationerna mellan ekonomistyrning 

och produktionskontrollsystem. 

Velcus artikel är den enda kvalitativa studien under ”studier utan case”. Denna undersökning 

bestod av fjorton semistrukturerade intervjuer i finska företag. Burns & Vaivios artikel är en 

studie som grundar sig på tidigare studier i ämnet och är skriven i USA. Även Scapens & 

Jazayeris artikel är skriven i USA och är en sammanfattning av en studie som dessa personer 

tidigare genomfört. Suttons artikel är en sammanfattning av tidigare forskning och grundar sig 

därmed på sekundär data. Denna artikel är skriven i Storbritannien. Resterande artiklar som vi 

använt oss av är kvantitativa studier och undersökningarna är genomförda i Danmark, 

Finland, Grekland, Storbritannien och Australien. 
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5.2 Resultat 

Sutton diskuterar vad införandet av affärssystem har inneburit för finansiell redovisning, 

ekonomistyrning, revision och försäkring och för redovisningssystemen. Inom exempelvis 

ekonomistyrningen menar han att ekonomernas roll som skapare av kostnadsrapporter snabbt 

minskar i värde. Han menar att ”ekonomens roll idag skapar värde genom att kunna sålla 

igenom stora databaser med information för att förstå mönster och förändringar som påverkar 

organisationers effektivitet, och för att uppnå operativa och strategiska mål.”25 Detta är 

överensstämmande med vad Burns & Vaivio tar upp när de talar om förändringarna inom 

ekonomistyrning. ”Ekonomens roll i många organisationer har förändrats från övervakare 

eller protokollförare till företagssupport och interna verksamhetskonsulter.”26 Författarna 

pekar också på det faktum att arbetsuppgifter som tidigare utförts av företagets ekonomer idag 

hanteras av andra personer inom organisationen. Konsekvenserna av detta blir enligt dem att 

fler vill arbeta inom ledning och organisation och allt färre blir intresserade av 

ekonomistyrning.  

Scapens & Jazayeri gör en tydlig koppling mellan affärssystem och dess effekter på 

ekonomer. Integrationen som införandet av ett affärssystem innebär skapar både möjligheter 

och hot. Integreringen kan innebära förlorad kontroll på lokal nivå och ekonomerna blir 

tvungna att lita på den information som systemet ger. Detta kan ge positiva effekter som 

möjlighet till benchmarking men kan också påverka negativt på grund av exempelvis en 

avsaknad av lokalt relevant information. En annan effekt som blir av införandet av 

affärssystem är att chefer med hjälp av detta nu kan få tillgång till informationen de behöver 

själva och ekonomerna behöver inte längre leverera den. Detta kan skapa en utbildande roll 

för ekonomerna där de får möjlighet att lära cheferna hur och var de kan hitta relevant 

information. Författarna menar att ”det kan finnas en viktig roll för ekonomerna att tolka den 

information som ett system som SAP levererar”27. Denna roll ska vara till som ett stöd för 

beslutsfattare på alla nivåer. Scapens & Jazayeri menar vidare att det är viktigt för 

ekonomerna att de förstår vilken möjlighet de har till verksamhetsstöd på grund av att dessa 

uppgifter även skulle kunna skötas av andra informationsspeciallister. 

                                                
25 Sutton (2006) Enterprise systems and the re-shaping of accounting systems…, s 3 
26

 Burns & Vaivio (2001) s. 390 
27 Scapens & Jazayeri (1998) SAP: Integrated information systems… 
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5.2.1 Affärssystem i förhållande till andra typer av informationssystem 

Hyvönen diskuterar i sin studie ekonomistyrning i förhållande till BoB-system. BoB står för 

Best of Breed och detta är självständiga system, inte integrerade. Studien visar att företag 

implementerar affärssystem när de önskar utveckla och förbättra sina processer samt förbättra 

sig tekniskt och strategiskt. Ville organisationen endast förbättra sig tekniskt eller strategiskt 

valdes BoB-system. Om ekonomerna själv fick göra valet valde de enligt författarna oftast 

BoB-system. När ekonomerna behövde ta beslutet tillsammans med andra arbetsgrupper eller 

om ekonomerna inte var del av beslutsprocessen valdes affärssystem. En annan aspekt som 

författarna diskuterade i sin studie var det faktum att affärssystem ofta valdes som ett medel 

för förändring. De kom fram till att det i deras fall ”inte finns något samband mellan 

affärssystem och förändring av verksamhetsprocesser”28.  

Rom & Rohde diskuterar liksom Hyvönen om affärssystem i förhållande till andra system 

men Rom & Rohde behandlar SEM system. SEM står för Strategic Enterprise Management 

och det är ett system som är kopplat till affärssystemet. Det kan sägas att affärssystemet 

fokuserar på produktionen i företaget medan SEM systemet fokuserar på ledningen. Rom & 

Rohde säger att ”affärssystemen bara har en begränsad effekt på ekonomistyrningsmetoder.”29 

Affärssystemen hanterar oftast insamlingen av data men har liten påverkan på hur de data som 

samlas in används och SEM systemen är bättre anpassade för att ge beslutsunderlag. Rom & 

Rohde förklarar att affärssystem och SEM system kompletterar varandra och SEM system 

stödjer i större utsträckning förändring i ekonomistyrningen. Vad affärssystem gör är att 

stödja förändring i insamlingen och spridningen av data.  

Wieder et al har fokuserat på sammanförandet av affärssystem och SCMS. SCMS står för 

Supply Chain Management System och är system som enligt författarna har en positiv effekt 

på leverantörskedjans prestation. Författarna förväntar sig att de avancerade funktionerna i 

SCMS och deras funktionella fokus leder till bättre prestation av viktiga aktiviteter i 

värdekedjan. Användning tillsammans med affärssystem leder också till bättre framgång 

genom hela företaget. Den undersökning som genomfördes kunde dock inte visa på något 

signifikant resultat på detta. Wieder et al beskriver dock att ”/…/ vi upptäckte att ju längre sen 

det var ett affärssystem initialt implementerats, ju högre den totala företagsprestationen, men 

                                                
28

 Hyvönen (2001) Management accounting and information systems…,s. 169 
29 Rom & Rohde (2006) Enterprise resource planning systems…,s. 61 



16 

 

– igen förvånande – inte leverantörskedjeprestationen”30. Författarna tror att anledningen till 

att det inte hittades några signifikanta resultat på kort sikt var att kostnaderna för 

affärssystemet tenderar att överskrida kortsiktiga produktivitetsökningar.  

5.2.2 Förändringar för ekonomerna 

Velcu kom i sin kvalitativa undersökning fram till ett antal fördelar med affärssystem. Det 

handlade om interna fördelar, fördelar för kund, lärande och tillväxt och finansiella fördelar. 

Bland de interna fördelarna såg man bland annat ökad genomlysbarhet i organisationen, 

skalekonomi, ökat tillgång på information och förbättrad processhantering. Kundfördelar i 

form av bättre service och mer korrekt fakturering. De finansiella fördelarna kunde inte 

kvantifieras men affärssystemet tycktes ändå minska kostnader, öka intäkter och förbättra 

marknadsvärdet. Velcu talade vidare om vikten av slutanvändarnas attityd. ”Attityden hos 

slutanvändarna mot det nya systemet var en nyckelaspekt för framgången av 

implementeringen av affärssystemet, då affärssystem typiskt sätt börjar generera fördelar när 

utnyttjandet av systemet förbättrats.”31  

Newman & Westrup kommer i likhet med Velcu fram till att affärssystem har bidragit till 

förändringar. Datainförning har utvidgats till områden utanför ekonomiavdelningen och 

ekonomer spenderar nu mycket tid för att kontrollera deras ansvarsområden genom 

affärssystemet. Företagen har förändrats från att ha korrekt men gammal redovisning till att ha 

redovisning som är mer eller mindre aktuell men som innehåller små och ständiga 

felaktigheter. Alla ekonomer Newman & Westrup talat med tyckte att det nya sättet var bättre. 

De menar att trenden att fortsätta effektivisera ekonomistyrningen kommer att innebära 

fortsatt arbete med att reducera risker för felaktigheter i systemet. Newman & Westrup 

kommer vidare i sin studie fram till fyra huvudsakliga konsekvenser för ekonomer till följd av 

införande av affärssystem. De menar att det kommer att behövas färre redovisare i framtiden 

och att ekonomerna kommer få en roll som interna konsulter. Vidare visade forskningen att 

den utbildning som erbjudits ekonomer inte ger den kunskap som behövs för att arbeta med 

affärssystem vilket kan leda till svårigheter att få jobb för dessa ekonomer. Ekonomer med 

kunskaper om hur arbetet med affärssystem fungerar kommer det att vara stor efterfrågan på. 

Den sista konsekvensen som författarna tar upp handlar om kontroll över design och 

                                                
30

 Wieder et al (2006) The impact of ERP systems on firm and business process, s. 25 
31 Velcu (2007) Exploring the effects of ERP systems on organizational performances, s. 1326 
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utveckling av affärssystemet. ”Om ekonomer inte har stark närvaro vid designen och 

hanteringen av affärssystemet kan deras roll inskränkas och begränsas av systemet.”32 

Yazdifar & Tsamenyi tar in en tidsaspekt i sin studie kring förändring av ekonomistyrning 

och ekonomers roller. I undersökningen skiljer författarna mellan organisationer som är 

beroende (en del av en koncern) och mellan de som är oberoende (ej del av en koncern). 

Respondenterna i studien ansåg att analytiska och tolkande förmågor var viktigast under 

1990-talet och dessa egenskaper anses även vara viktigast i framtiden. ”Svaren tyder på att 

chefer i oberoende organisationer kräver att ekonomerna ska bli mer proaktiva i strategiskt 

beslutsfattande och uppmuntra de att bli mer integrerade i processorienterade ledningsteam.”33 

Resultatanalysen visar att det finns väldigt få signifikanta skillnader mellan de två grupperna i 

denna undersökning. 

I Yazdifar & Tsamenyis artikel kunde det ses att enligt ekonomerna själva har det inte skett 

speciellt många förändringar inom ekonomistyrningen från 1990-talet och framåt (artikeln 

publicerades 2005). Spathis kontrollerade i sin undersökning vad respondenterna ansåg vara 

de största fördelarna med införandet av affärssystem och kom fram till att: ”De upplevda 

fördelarna med affärssystem som rankades högst av respondenter var ökad flexibilitet vid 

informationsgenerering, ökad integrering av användningsområden, och förbättrad kvalitet av 

finansiella rapporter.”34 Rapporter går fortare att göra och blir mer tillförlitliga vilket leder till 

att beslut bli bättre då de baseras på mer pålitlig information. Liksom Yazdifar & Tsamenyi 

avslutar Spathis med att säga att förändringarna på grund av implementering av affärssystem 

är få, vilket han tror kan bero på att systemen är nya och alla applikationer inte är integrerade 

än. De största förändringarna var organisatoriska och operationella.  

                                                
32 Newman & Westrup (2003) s. 33 
33

 Yazdifar & Tsamenyi (2005) Management accounting change and the changing roles…, s. 192 
34 Spathis (2006) Enterprise systems implementation and accounting benefits, s. 79 
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6 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats var att skapa en översikt över vad som tidigare skrivits om 

effekterna för ekonomer vid implementering av ett affärssystem. Avsikten var att skapa en 

förståelse för vad tidigare forskning bidragit med och därmed få en bättre bild om vad det 

skulle kunna forskas mer om. 

I vår sökning efter litteratur hittade vi fler studier som inte använde sig av case än studier som 

gjorde det. I studierna utan case studeras fler aspekter av affärssystemen och vilka effekter 

affärssystemen generellt har för ekonomernas arbete. I studierna med case fokuserar däremot 

de flesta studierna på implementeringsprocessen och vilka konsekvenser affärssystemet får 

för ekonomistyrningen och ekonomerna. Artiklarna är utvalda då de studerar affärssystemens 

effekt på ekonomistyrningen och ekonomernas roller. Det är därför naturligt att fokus i 

studierna inte skiljer sig så mycket från varandra. Vi har inom klasserna ”studier med case” 

och ”studier utan case” även hittat skillnader i tillvägagångssätt. Casestudierna fokuserar 

oftast på ett företag, skillnaderna består av hur lång tid de väljer att studera företaget och hur 

många källor utöver intervjuer författarna väljer att använda. I studier utan case är det är ingen 

av studierna som undersöker endast ett företag utan alla försöker ge en mer generaliserande 

bild av affärssystemens effekt på ekonomernas roller. Dessa studier skiljer sig åt genom val 

av metod och plats där studien har genomförts. Skillnaderna i fokus medför att vi får olika 

synvinklar på hur affärssystemen påverkar ekonomerna.  

De flesta artiklar vi läst, oberoende av hur studien utförts, har sett ändringar i ekonomernas 

roller och arbetssätt, förändringarna är däremot inte så stora och handlar oftast om ändrade 

rutiner. Den största förändringen handlar om informationshantering; informationen sprids 

snabbare och blir mer lättillgänglig. Detta gör det möjligt för ekonomerna att producera 

rapporter med mer aktuell information. De artiklar som baseras på sekundärdata tenderar att 

se större förändringar för ekonomernas roller och arbetssätt än vad resultaten är i de empiriska 

studierna. En orsak till denna skillnad kan vara att de studierna som baseras på sekundärdata 

tar större hänsyn till affärssystemens potentiella påverkan på ekonomernas roller. Resultaten 

liknar varandra trots att studierna utförts i olika delar av världen, vilket inte var förväntat. 

Likheterna skulle kunna bero på att ekonomernas arbetsuppgifter är relativt lika oavsett i 

vilket land de utförs. 
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Vi tror att en av orsakerna till varför vi inte ser så stora effekter för ekonomerna kan vara att 

det finns en önskan att hålla fast vid gamla vanor och rutiner. Bland annat skriver Caglio om 

att ekonomerna måste själv omdefiniera sina roller och själv driva förändringarna framåt. För 

att detta skall vara möjligt så måste ekonomerna bekanta sig med den nya tekniken och förstå 

hur den fungerar. Ett exempel är hur ekonomerna i El Sayeds fall lärde sig systemet och dess 

funktioner för att själva kunna skapa sig en möjlighet att påverka sitt eget arbete. Kanske är 

det så att det för att se förändring krävs en större tidsrymd mellan implementeringen av 

affärssystemet och den tidpunkt då studien genomförts än vad vi sett i befintlig forskning. 

Några av studierna visar att ekonomerna föredrar att använda fristående system som inte är 

kopplade till affärssystemen. Detta då de ekonomifunktioner affärssystemen erbjuder inte har 

alla de funktioner som specialprogrammen har. Exempelvis visar Hyvönen att om 

ekonomerna skulle få välja så skulle de ha använt BoB(Best of Breed)-system istället för 

affärssystem. Rom & Rhode diskuterar i sin artikel hur affärssystemen är mer anpassade för 

produktionen än för ledningen. Resultaten tyder på att affärssystemen inte är anpassade för 

ekonomers arbete och att de därför har svårt att till fullo utnyttja systemen. Detta kan också 

vara en orsak till varför studierna visar en begränsad förändring i ekonomernas arbete.  

Företagen som studeras är i olika stadier av implementeringsprocessen. Vissa företag har 

genomfört hela implementeringen medan andra inte hade hunnit slutföra den. Företagen 

skiljer sig också åt genom hur stor del av affärssystemen de valt att implementera. Dessa 

skillnader skulle kunna resultera i olika erfarenheter med affärssystem men trots detta 

överensstämmer resultaten med varandra. Wieder et al kommer fram till slutsatsen att 

företagsprocesserna förbättras ju längre tid som gått sedan affärssystemet först 

implementerats. Scapens & Jazayeri fortsatte sin casestudie även efter att företaget hade 

implementerat sitt affärssystem. I denna studie kunde vi se att det blev förändringar för 

ekonomerna, så som minskat behov av anställda på ekonomiavdelningen och ändrade rutiner. 

En ytterligare orsak till varför vi ser så få förändringar för ekonomerna kan därför vara att 

studierna genomfördes på företag som endast haft affärssystemen en kortare tid. 

Denna uppsats har skapat en bild av hur det nuvarande forskningsläget ser ut vad gäller 

affärssystems effekt på ekonomers roller i företagen. Kanske viktigast av allt har den gett en 

mer nyanserad bild av den komplexitet som omger ekonomernas förändrade roller i dagens 

företag. Forskningen visar endast på begränsade förändringar för ekonomerna och kanske 

beror detta på att deras roller påverkas av så mycket mer än bara det system som företaget 
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använder sig av. Som viss forskning pekar på krävs det att ekonomerna själva skapar sig nya 

roller inom organisationen och deras arbete kommer att påverkas inte bara av den 

informationshantering och teknik som finns utan kanske framförallt av företagskultur och 

organisationsstruktur. Kanske kan en ren omorganisering i ett företag ge minst lika mycket 

förändringar som ett affärssystem kan. Yttre faktorer kan också påverka ekonomernas roller 

och uppgifter inom organisationen. Vid anskaffandet av större affärssystem anlitar företagen 

ofta konsulter för att få hjälp med implementeringen. Konsulterna hjälper företagen att välja 

rätt moduler och att konfigurera systemet. Företagen får även hjälp med att anpassa sin 

organisation efter systemet. På så sätt kan konsulterna ha en stark inverkan på ekonomernas 

förändrade roller. Andra yttre faktorer kan vara rådande normer om hur ett företag bäst 

organiserar sin verksamhet.  

Affärssystemen kan möjliggöra en förändring för ekonomerna då det krävs mindre tid för 

rutinarbete vilket ger mer tid till att exempelvis analysera den information som systemet 

genererar. För att möjligheten ska bli realitet krävs dock ett initiativ från ekonomerna eller 

från ledningen om att den analyserade rollen behövs och en drivkraft som säger att den 

funktionen verkligen kan bidra till organisationens utveckling. Vi kan också genom analys av 

befintlig forskning se att affärssystemen flera gånger inte räcker till utan att de kompletteras 

med andra typer av system och det finns anledning att anta att det inte kommer att utvecklas 

ett system som kan täcka alla funktioner. Tekniken kommer alltid att utvecklas och de system 

som är nya och aktuella idag kommer inom en ganska kort tidsram att ha förändrats för att 

passa in i företagens sätt att arbeta i framtiden. 
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7 Förslag till vidare forskning 
Forskningen kring affärssystemens effekt på ekonomernas roller har i stor grad fokuserat på 

de ändringar som uppstår i direkt anslutning till implementeringen. De långsiktiga effekter 

som implementeringen har för ekonomerna är ett outforskat område som därför behöver 

uppmärksamhet. Det är troligt att anta att vissa förändringar uppstår senare när ekonomerna 

blivit vana att använda systemet och bättre kan förstå dess möjligheter. En sådan studie skulle 

med fördel vara en kvalitativ studie och fokusera på att intervjua personer inom ekonomi och 

ledning. För att få en förståelse för orsakerna till förändringarna krävs det även en förståelse 

av företagets historia och vilka ändringar ekonomerna redan genomgått. Intervjuerna måste 

därför troligen kompletteras av annan information som verksamhetsberättelser och annan 

dokumentation. 

Scapens & Jazayeri skriver i sin caseartikel att de inte hittar klara bevis för att det är 

affärssystemet som är orsaken till de förändringar som skett. Vi tror också att det kan finnas 

andra orsaker till varför ekonomernas roller ändras. Av den anledning skulle det behövas en 

studie som undersöker om de förändringar som sker kommer till följd av en implementering 

eller på grund av andra faktorer. Denna typ av studie skulle med fördel vara en kvalitativ 

studie. Den bör utföras på plats och under lång tid för att skapa möjlighet att observera 

förändringar och söka orsaker. Studien skulle med fördel startas innan 

implementeringsprocessen samt fortsätta tills implementeringen är slutförd och systemet 

fungerar. Detta för att få en möjlighet att observera när olika förändringsprocesser initieras. 

Konsulter som hjälper till vid implementeringen av affärssystem har stor inverkan på hur 

företag väljer att forma sin organisation. Konsulterna är ofta agenter för ett specifikt system 

såsom exempelvis SAP eller Oracle. Hur konsulterna påverkar implementeringsprocessen är 

dock sällan kommenterat i de studier vi undersökt. Det skulle vara intressant att se forskning 

som undersöker vilken konkret effekt konsulterna har på ekonomernas förändrade roller. Till 

exempel är en av fördelarna av att implementera ett affärssystem att företaget kan minska 

antalet anställda. Flera arbetsuppgifter som tidigare utfördes av ekonomer kan nu utföras av 

systemet. Dock visar studier på att ekonomerna tvingas använda sig av fristående system trots 

att det finns ett affärssystem. Det skulle vara intressant att få veta om konsulterna tar hänsyn 

till denna verklighet när de hjälper företag omorganisera eller om de formar organisationen 

enbart efter deras system. Är det så att det faktiska antalet ekonomer minskar? Denna 

problematisering kan med fördel både ha element av kvalitativ och kvantitativ metod. En 
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studie kan fokusera på att studera om det faktiska antalet ekonomer har minskat. Detta för att 

se om affärssystemen har den effekten. En andra studie kan fokusera på konsulternas roll i 

förändringen för ekonomerna. Tar konsulterna hänsyn till att ekonomerna måste använda sig 

av andra verktyg än enbart det affärssystem som implementeras? Driver konsulterna 

processen för att ge ekonomerna de mer analytiska arbetsuppgifter som affärssystemet 

möjliggör? 
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