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Purpose:  The purpose with this paper is that trough a description of the management control 
at Jitech AB find out if traditional management control have been abandoned for benefit for 
modern management control and in which extent the transition have happened. Further is the 
second purpose with this paper to find out which decisions that lies behind the design of the 
management control and how these are in opposition to with the theory. 
 
Method: Case study based on empirical data that has been collected partly by interview, 
partly by received documentations  
 
Results: The transition from traditional management control to modern one is not entirely 
carried out and such transition is nothing to strive for either. Modern management control 
does not have to mean that everything that associates with traditional management control has 
to be eliminated. 
 
Keywords:  Traditional management control, Modern management control, the balanced 
scorecard, Budget, process, management by objectives 
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1. INLEDNING 
 

Uppsatsens första avsnitt handlar om problemställningen och syftet med uppsatsen. Vidare 
återfinns uppsatsens avgränsningar och en definiering av de centrala begrepp som används för 
ökad förståelse.  

1.1 Problembakgrund  

Under tre års studier i ämnet företagsekonomi har jag insett att företag, oavsett vilken bransch 
de är verksamma i, hur stora de är, om de är internationella eller inte, måste styras om de vill 
överleva. De måste dessutom styras ”rätt” om de vill uppnå tillväxt. 
 
Tillväxt är ett tecken på att företaget erbjuder rätt produkt till rätt marknad ( Skärvad & 
Olsson, 2004). Omsättning är det vanligaste måttet på tillväxt men tillväxt kan även mätas på 
andra sätt t.ex.: antal anställda eller varför inte omsättning per anställd. 
 
Företag idag har många fler faktorer att tänka på jämfört med 1960-talet då man trodde att 
man kunde smida långsiktiga planer och där man trodde på en stabil tillväxt för alla.  
Globaliseringen har ökat, teknologin har utvecklats och utvecklas fortfarande, konkurrensen 
har hårdnat och kundernas och samhällets krav har blivit högre. Flexibilitet har blivit 
nyckelordet när det gäller styrning av företag (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 
 
Vidare har jag insett att det är mycket lättare att styra ett litet företag än att styra ett stort 
företag. Detta leder till att den ekonomiska styrningen måste anpassas efter tillväxten samt 
anpassas för framtida tillväxt. I ett litet företag har chefen möjlighet att ge direkta direktiv, 
något som är helt uteslutet i ett stort företag.( Bergstrand, 2003.) Ett stort företag har oftast 
mycket mer komplicerade styrningssystem men många fler faktorer att ta hänsyn till vilket 
gör att jag ställer mig följande fråga:  
Hur hanterar man den ekonomiska styrningen på ett ständigt växande företag, som dessutom 
befinner sig i en turbulent omvärld och stämmer det överens med vad den moderna 
företagsekonomiska teorin förespråkar? 
 
Ett typiskt sådant företag är Jitech AB, ett företag som grundades 29 december 1989 av 
Roland Johnsson under namnet APD Industri AB i Urshult. Första året redovisade företaget 
en omsättning på 1,8 miljoner kronor och man hade 3 anställda. År 2006 översteg 
omsättningen 150 miljoner SEK och man hade 154 anställda. 
Företaget flyttade till Tingsryd år 1991 och under åren blev både lokalerna och antalet 
anställda mycket större samtidigt som utbudet av tjänster ökat. De hektiska åren, fulla av 
förändring ledde till att affärsidén fick kompletteras. Företagets planer att växa slutar inte där.  
 
 
 

1  
 
  



               Blekinge Tekniska Högskola                                                                        Traditionell vs modern     
                   Suzana Mulalic                                                                                                   ekonomistyrning 
                     
                                            

                                                                                                                                                                                                                                         
                      
1.2 Problemdiskussion 

Ett av kraven för att företaget ska uppnå uppsatta mål är att det har en välfungerande 
ekonomisk styrning. Med ekonomisk styrning menar man att påverka beteendet i 
företaget/organisationen i den riktningen som gör att de av företagsledningen uppsatta mål 
och vision uppnås ( Bergstrand, 2003). Den ekonomiska styrningen är en svår uppgift och 
enligt Bergstrand (2003) måste den ekonomiska styrningen baseras på företagets vision, 
affärsidé och strategi.  
 
Strategi handlar om företagets långsiktiga inriktning och vilken inriktning företaget tar beror 
på flera faktorer som t.ex. omgivning, konkurrenter, teknisk utveckling, interna resurser 
(Lindvall, 2001). 
Synen på strategi har ändrats från att anse att strategi måste vara en välformulerad plan till att 
anse att strategi inte alls behöver handla om välformulerade planer utan där strategi ses som 
ett sätt att tänka på. Lindvall (2001) ställer frågan – Går det att formulera strategier som leder 
till tillväxt? Jag undrar snarare om strategin måste vara väldefinierad för att den ska leda till 
tillväxt?  
 
Företagsstrukturen är en faktor som ofta sägs ha starkt samband med företagets strategi. Vissa 
forskare menar att strategi är grunden till företagsstruktur medan andra hävdar att en viss 
struktur ger upphov till nya strategier.  
Framgångsrika företag behöver en struktur som är i överenskommelse med dess omvärld. I en 
stabil omvärld är det lämpligt med mekanisk och byråkratisk organisation medan 
organisationer med turbulent omgivning kräver en organisk flexibel organisation (Lindvall, 
2001). Den senaste tidens ändringar har strävat efter att betona just resultatansvaret för delar 
av ett stort företag vilket har lett till att företagen allt oftare delas in i resultatenheter. Tanken 
med en resultatenhet är att göra enhetschefen ansvarig för intäkter och kostnader som uppstår 
inom enheten samtidigt som man behåller en central ledning över hela företaget (ibid.) 
Genom att införa resultatansvar vill man öka motivationen och kostnadstänkandet i ett företag 
men dagens företag har inte möjlighet att endast fokusera på kostnader. Kan man då påstå att 
införandet av resultatansvar i de olika enheterna på företaget stämmer överens med den 
moderna verksamhetsstyrningens filosofi, vilket ofta gör i litteraturen? Vidare sägs 
resultatansvar öka motivationen men man kan fråga sig hur motiverande är det att veta att ens 
fel har lett till ett dåligt resultat? 
 
Det traditionella synsättet på ansvarsfördelning och mätetal där man fokuserade på intäkter 
och kostnader fungerar inte i dagens samhälle. Genom att fokusera inåt i företaget, dvs. enligt 
den traditionella hierarkiska uppbyggnaden av företag riskerar man att missa väsentlig 
information och anpassningar till externa faktorer vilket i sin tur kan leda till för höga priser 
och missnöjda kunder. När man pratar om verksamhetsstyrning idag är det allt vanligare att 
företagen väljer ett horisontellt perspektiv där verksamheten beskrivs utifrån kund och inåt i 
företaget (Lindvall, 2001).  
Detta synsätt kallas för processorientering och grunden i den är att företaget ska ses som en 
värdekedja där alla värde ses ur kundperspektivet. Företagets aktiviteter ska ha som syfte att 
skapa värde för kunden (ibid.) . Men är det bara värde för kunden som räknas? Det är väl 
ytterst osannolikt att företaget behåller processer som inte är givande för dem själva. 
 

2  
 
  



               Blekinge Tekniska Högskola                                                                        Traditionell vs modern     
                   Suzana Mulalic                                                                                                   ekonomistyrning 
                     
                                            

                                                                                                                                                                                                                                         
                      
Små företag är mycket lätta att styra då man kan använda sig av direkt styrning eller 
programstyrning. Större företag kan dock inte styras med vare sig direkt styrning eller 
programstyrning enligt Bergstrand (2003), eftersom dessa metoder kräver att ledaren är insatt 
i hela arbetsprocessen. 
Målstyrning nämns som ersättning eller komplettering till direktstyrningen när företaget 
kommer till det skedde att det blir mer eller mindre omöjligt för en centralt placeras ledning 
att ge skriftliga hänvisningar pga. de snabba förändringarna som sker.  Målstyrningen handlar 
om att ledningen ska avtala med sina anställda vad som ska göras samtidigt som man låter de 
bestämma hur arbetet ska utföras ( ibid.). Att det inte går att detaljstyra stora företag är ganska 
självklart men den stora frågan i ett växande företag är ifall målstyrningen, så som den 
definieras ovan fungerar. 
 
När man pratar om ekonomisk styrning fokuserar man allt för ofta endast på de praktiska 
verktygen som finns för styrning (Lindvall, 2001). Styrmetodernas grundläggande tankar, 
syftet och möjligheterna med dem glöms bort eller hoppas över. Risken med detta beteende 
är, enligt Lindvall (2001) att man inte uppnår de önskade effekterna med den nya 
styrmetoden. Samtidigt kan jag tycka att det är meningslöst komma med nya filosofier om det 
inte ska fungera i praktiken.  
De praktiska styrverktygen som ofta kallas för styrmedel är egentligen olika tekniker för 
styrning. Den vanligaste och mest kända tekniken är nog budgetering.  
Budgetens historia är lång och som styrmedel används budget ofta för planering av 
verksamheten, oftast ett år framåt i tiden ( Greve, 1996). Budgeteringens syften har förändrats 
sedan budgetens uppkomst och varierar kraftigt från företag till företag beroende på vad man 
vill uppnå med sin budgetering. De tidigaste syften med budgetering som idag kallas för 
traditionella är att planera, samordna, göra prognoser samt kontrollera utfallet av planeringen. 
Dessa syften kom att utökas med mer moderna syften som en anpassning till omvärlden som 
åtagande, motivation och kommunikation ( ibid.) 
Även om budget oftast är det man förknippar med ekonomisk styrning har den som styrmedel 
kritiserats starkt. 
Bl.a. kritiserades fokuseringen på de finansiella nyckeltalen. Nyckeltal är nödvändiga för 
uppföljning av resultat och även för beslutsunderlag men de kan ge missvisande resultat och 
precis som budget kan de leda till kortsiktigt tänkande. Samtidigt finns det en del väldigt 
viktiga faktorer som inte går att mäta med de finansiella måtten (Kaplan & Norton, 1992).  
Som lösning på ovan nämnda kritiken utvecklade Kaplan och Norton (1992) ett nytt 
styrmedel s.k. balanserad styrkort. Det balanserade kortet fokuserar i första hand på strategi 
istället för kontroll och den används inte bara för mätning utan även för styrning. 

Som det framkommer av ovanstående diskussion har styrningens filosofi ändrats en hel del. I 
litteraturen benämns denna utveckling som en övergång från traditionell ekonomisk styrning 
till mer modern verksamhetsstyrning. Den traditionella styrningen, med dess fokusering på de 
finansiella talen och dess hierarkiska uppbyggnad av organisationen anses passa bättre 
företagen som befinner sig i en relativt stabil miljö (Lindvall, 2001).  Den traditionella 
styrningens brister framställs ofta som grova i litteraturen och min uppfattning har länge varit 
att man helt enkelt måste överge den traditionella ekonomiska styrningen för förmån av den 
moderna verksamhetsstyrningen om man vill lyckas. Då det i litteraturen oftast framställs som 
antigen svart eller vitt vore det mycket intressant att göra en fallstudie. En fallstudie skulle ge 
mig möjligheten att se hur det egentligen kan se ut i verkligheten, vilket blev uppsatsens 
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första problem, nämligen att försöka ta reda på om det växande företaget Jitech AB har 
övergett den traditionella ekonomiska styrningen till förmån av den moderna 
verksamhetsstyrningen samt i vilken mån övergången har skett. 

I litteraturen tas visa problem/svårigheter med övergången upp men i slutändan är slutsatsen 
nästan uteslutet densamma, nämligen att dessa svårigheter inte borde ligga som grund till att 
man håller sig kvar till den traditionella styrningen. Flera studier har gjorts om själva 
övergången från traditionell ekonomisk styrning till modern verksamhetsstyrning bl.a. ”Från 
budget till prognos- om traditionell ekonomistyrning kontra modern 
verksamhetsstyrning”(Andersson, Eborn & Persson, 2003). Ingen av studierna har dock visat 
att den traditionella ekonomistyrningen har övergetts helt och hållet. Lindvall (2001) skriver 
själv att så är fallet med en förklaring att det handlar om att övergången är en lång process och 
att man oftast ändrar lite i taget. Han påpekar dock att den största svårigheten ligger i 
människans natur dvs. människans svårighet för förändring. Ingenstans i hans resonemang 
stöter man på att det kanske handlar om motsatsen, att en övergång inte är önskvärd och inte 
är det bästa för företaget. Ledningens uppgift är att fatta beslut för företagets bästa och jag 
undrar om det bästa alltid är det som skrivs i litteraturen. För att kunna förstå den ekonomiska 
styrningen på Jitech AB kommer uppsatsens andra problem att behandla vissa beslut och 
avväganden ligger bakom utformningen av den ekonomiska styrningen. Det kommer även att 
leda till ökad förståelse när det gäller den eventuellt ofullständiga övergången från traditionell 
ekonomisk styrning till modern verksamhetsstyrning samt ökad förståelse när det gäller varför 
verkligheten på Jitech AB avviker från det som oftast sägs vara bäst i litteraturen. 

1.3 Syfte 

Uppsatsens första syfte är att genom en beskrivning av den ekonomiska styrningen på ett 
ständigt växande företag  ta reda på ifall den traditionella ekonomiska styrningen har 
övergetts till förmån av den moderna verksamhetsstyrningen, samt i vilken mån övergången 
har skett. 
Uppsatsens andra syfte är att försöka ta reda på vilka beslut och avväganden som ligger 
bakom utformningen av den ekonomiska styrningen och ifall dessa leder till att 
”verkligheten” strider med vad den företagsekonomiska teorin förespråkar. 

1.4  Problemavgränsning 

Ekonomisk styrning är ett brett ämne och hur mycket vi än vill lära oss allt om allt är det 
ytterst omöjligt. I uppsatsen kommer en hel del ekonomiska termer att tas upp utan förklaring.  
Undersökningen kommer att baseras på ett företag för att kunna få en så bra och 
verklighetstrogen bild av den ekonomiska styrningen. Det är vidare, i uppsatsens syfte inte 
intressant att jämföra två eller flera företag. En jämförelse av två eller flera företag skulle leda 
till att skillnaderna mellan dessa företags ekonomistyrning kommer i fokus och risken är stor 
att man missar huvudsyftet med uppsatsen dvs. att få djupare förståelse för filosofin bakom 
ekonomistyrning. Begrepp ”i vilken mån” som används i syftet kommer enbart att handla om 
helt, delvis och inte alls dvs. inga mätningar, procentuella bedömningar eller liknande av 
övergången kommer att göras då det inte ligger i uppsatsens syfte. Vidare är det viktigt att 
påpeka att fokus i uppsatsens andra syfte kommer att ligga på de beslut och avväganden 
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respondenten anger som viktiga vilket i sin tur leder till att alla beslut och avväganden inte tas 
upp. 
 
 
1.5 Centrala begrepp 
 

• Styrfilosofi = ordet styrfilosofi respektive filosofi används ofta i uppsatsen och syftar 
på de grundläggande tankarna och syftet med ekonomisk styrning . Uppsatsen bygger 
på två filosofier, nämligen den traditionella ekonomiska styrningen och den moderna 
verksamhetsstyrningen. 

• Med traditionell ekonomistyrning menas styrning genom hierarkisk struktur för 
ekonomisk styrning, medan modern verksamhetsstyrning beskrivs som styrning 
genom mer horisontell struktur. Uppsatsen handlar ju inte om organisations struktur 
utan om ekonomisk styrning vilket kan leda till att begrepps användning kan vara 
något förvirrande.  

• Den traditionella styrningen förknippas starkt med finansiella tal och analyser av 
sådana. Den moderna styrningen innefattar mycket annat än finansielle tal och just 
genom att använda ordet verksamhetsstyrning istället för ekonomistyrning tar man 
bort fokuseringen på det finansiella. Länge har jag funderat på att använda begrepp 
modern ekonomisk styrning men då själva ordet ekonomisk leder till siffertänkande 
valde jag att arbeta vidare med begreppet verksamhetsstyrning.  
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2. METOD 
 
 
Avsnittet kommer att ge en beskrivning av undersökningsmetodiken, vilka val jag ställdes 
inför samt en förklaring till varför respektive metod valdes. Slutligen kommer även 
metodkritik att tas upp. 
 

2.1 Studiens ansats 

Att genomföra en lyckad forskning kräver att man har ett klart syfte med sin uppsats 
(Descombe, 2004). Man ska i tidigt skede kunna informera läsaren vad uppsatsen ska handla 
om . Descombe (2004) räknar upp ett antal olika forskningsstilar . Då uppsatsen har ett 
komplext syfte som både ska beskriva och analysera den ekonomiska styrningen är det 
omöjligt att välja en forskningsstil som möjliggör att uppsatsens syfte uppnås. Det leder till att 
både den beskrivande och den explorativa stilen kommer att användas. Syftet med den 
beskrivande forskningsstilen är ganska självkart. Den explorativa stilens syfte är att utforska 
förhållanden som är mer eller mindre okända (Andersen, 1998). Även om ekonomisk styrning 
inte kan räknas som ett okänt begrepp anser jag att styrningen på ett specifikt företag kan ses 
som sådan då få utomstående har inblick i hur det fungerar.  

2.2 Angreppssätt 

Ett av de viktigare beslut när man forskar är hur man ska samordna teori och empiri. Det finns 
tre olika angreppssätt: deduktion, induktion och abduktion.  
Det deduktiva angreppssättet innebär att man först skaffar sig teoretisk kunskap och jämför 
sedan den mot den insamlade empirin ( Descombe, 2004). Den induktiva metoden innebär 
som väntat motsatsen dvs. att man bortser från den existerande teorin och försöker utifrån 
insamlad data skapa egna teorier. För att kunna genomföra givande intervjuer och lyckas få in 
relevant empiri kräver uppsatsens ämne att man skaffar sig teoretisk kunskap. Samtidigt är det 
helt omöjligt veta hur styrningen fungerar och vilken teori är väsentlig vilket gör att man efter 
genomförda intervjuer fått komplettera med de saknade teoretiska kunskaperna i syfte att öka 
förståelsen för ämnets innehåll, vilket gör att abduktion dvs. en kombination av ovanstående 
angreppssätt, är det självklara valet för uppsatsen. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Beroende på vilken vetenskapssyn man har påverkas valet av datainsamlingsmetod.  
Det finns en mängd olika sätt att se på vetenskapen men två som omnämns mest är positivism 
och hermeneutiken. Från dessa två sätt att se på vetenskapen tror många att man kan dra 
paralleller till antigen den kvalitativa eller den kvantitativa 
datainsamlingsmetoden.(Gustavsson, 2003) 
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Positivism beskrivs som den säkra och exakta vetenskapen där allt kan mätas och vägas. 
Kvantitativa data är den som oftast anses höra ihop med positivismen då den omvandlar 
information till siffror och mängddata som leder till statistiska analyser. Den kvantitativa 
datainsamlingen baseras på ett fåtal frågor till fler deltagare och oftast besvaras frågorna: hur 
många, hur ofta mm.( ibid.)  
 
Hermeneutiken beskrivs av Gustavsson (2003) som forskningsmetod som arbetar med 
tolkning. Eftersom kvalitativa data innebär att man istället för siffror använder tolkningar för 
att få djupare förståelse av forskningsproblemet tror många att hermeneutik är samma sak 
som kvalitativ metod. Frågan som oftast besvaras i en kvalitativ datainsamling är varför. Den 
kvalitativa datainsamlingen omfattar oftast färre antal deltagare men fler frågor än den 
kvantitativa. 
 
Gustavsson (2003) varnar dock för att man ska dra ovan nämnda paralleller för en 
hermeneutiker kan visst använda kvantitativa data även om det, som han skriver oftast inte är 
just fenomenet man studerar som kvantifieras. 
Jag ska inte fördjupa mig i vad de olika vetenskapssyner innebär då positivismen är på väg att 
dö ut och hermeneutiken kan bedrivas med både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. 
Däremot kan jag utifrån det som skrevs ovan se att kvalitativa data är mest lämplig med tanke 
på att uppsatsens syfte är av skaffa djupare förståelse fur hur de ekonomiska styrsystemen ser 
ut och varför den gör det. Dock kommer en del kvantitativa data att användas som stöd. 

2.4 Fallstudie 

Fallstudier är det självklara valet när forskaren vill undvika ett stort urval datakällor och 
istället väljer att inrikta sig på ett begränsat antal enheter (Descombe, 2004). Han menar att 
man genom att göra det strategiska valet att endast undersöka ett eller ett fåtal fall kan få 
bättre uppfattning av dynamiken i situationen samt få ökad och mer detaljerad förståelse. 
Fallstudier används framförallt när man vill studera komplexa fenomen som består av en 
mängd variabler (Gustavsson, 2003). 
Fallstudiebaserad forskning definieras:  
 

”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet 
används som empirisk underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område 
helt eller delvis saknas eller när det rör sig om komplexa fenomen.” Gustavsson 
B. (2003,s 116) 

 
Enligt Gummesson (2003) kan fallstudiebaserad forskning vara både kvalitativ och kvantitativ 
men att den oftast är kvalitativ eftersom man oftast, pga. komplexiteten inte kan uttrycka allt i 
ekvationer. Detta menar Gummesson (2003) utesluter dock inte användning av kvantitativa 
element som del av forskningen vilket stämmer överens men mitt val av forskningsmetod. 
Fallstudie är det lämpligaste sättet att studera sambanden mellan förändringarna i 
verksamheten och förändringarna i det ekonomiska styrsystemet då fallstudier ger en 
möjlighet att välja ett fall där det har skett kraftiga förändringar i verksamheten och 
ekonomistyrningen. Möjligheten att förstå sambandet samt att finna förklaringar till dem, 
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vilket är syftet med denna uppsats är störst vid fallstudie då man kan studera och analysera 
mer ingående ( Lind, 1996). 
 
En nackdel med metoden är värd att uppmärksammas, nämligen att den grundar sig på 
respondenternas uppfattningar och åsikter vilka kan skilja sig från vad de övriga anställda 
tycker. Då det är ledningen som trots allt har ansvar för den ekonomiska styrningen ser vi det 
inte som en nackdel att det bara är deras åsikter som speglas i uppsatsen.  

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primär och sekundärdata  
Det finns två olika sorters data som kan inhämtas, nämligen primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är den data forskaren själv samlar in medan sekundärdata samlats in av andra 
personer. 
En av fördelarna som nämns med fallbaserad studieforskning är att den ger möjlighet att 
använda sig av flera metoder vid datainsamlingen (Lind, 1996). De vanligaste metoderna 
anges vara: intervjuer, dokument, direkt observation och deltagande observation.  
Den primära datainsamlingen i denna uppsats kommer att bestå av intervjuer. En observation 
ansågs inte kunna vara givande då den ekonomiska styrningens påverkan är inget man kan se 
om man inte är delaktig i organisationen själv. Sekundärdata kommer att insamlas via erhållen 
dokumentation, artiklar, Internet och litteratur. 
 

2.5.2 Val av företag och respondenter 
Vid en fallstudie ha forskaren möjlighet att välja ut ett fall som karakteriseras av att det skett 
kraftiga förändringar i verksamheten och ekonomistyrningens utformning och användning 
(Lind, 1996). 
Lind (1996) förklarar Ferreira & Merchants (Field Research in Management Accounting and 
Control, 1992) tre alternativa sätt att välja studieobjekt: 
 

1.) atypiska fall som speciellt innovativa företag eller problemföretag 
2.) författaren ställer upp ett antal karaktäristika som företaget ska uppfylla 
3.) författaren ger inga förklaringar alls 

 
Jitech AB är företag som sedan starten 1989 ökat kraftigt i både omsättning och antal 
anställda och på deras hemsida hittade jag en hel del information om deras utveckling och 
tillväxt vilket är ett av de karaktäristika jag ville att forskningsobjektet skulle uppfylla.  
 
Från deras hemsida fick jag även en bild över hur verksamheten ser ut idag och vilka olika 
ansvarsområden som finns. Detta gav mig namn på den som är ansvarig för strategisk 
planering Roland Johnsson och efter telefon kontakt med honom bestämdes att ett förslag 
över uppsatsämne skulle mailas över för att de skulle kunna avgöra om de är intresserade och 
om de har tid och möjlighet till att delta.   
Enligt Rolands rekommendation intervjuades Anders Paulsson vice VD och ansvarig för 
styrning av produktion/teknik samt ansvarig för kvalitet/miljö. 
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2.5.3 Intervjumetodik 
Den stora skillnaden mellan olika intervju typer handlar om att ta ställning vilken grad av 
struktur man vill ha (Lantz, 1993). En intervju kan vara helt öppen vilket innebär att 
intervjuaren ställer en fråga som den tillfrågade kan berätta fritt om eller strukturerad vilket 
innebär att frågorna är i förväg formulerade och respondenten svarar på i förväg formulerade 
frågeformulär. Enligt Lantz (1993) måste man veta vilken information man vill ha innan man 
väljer vilken intervjumetod man ska välja. 
Strukturerade intervjuer passar bäst när man ska intervjua många personer och ger 
information om kvantiteter medan den öppna intervjun passar bäst när man intervjuar ett fåtal 
personer och den ger oftast information om kvaliteter. 
 
Även en tredje alternativ nämns, nämligen en delvis strukturerad intervju, en form där man 
utgår från ett antal i förväg formulerade frågor men där man har möjligheten att anpassa 
intervjun efter situationen. Den delvis strukturerade formen passade bäst denna uppsats för 
respondenternas personliga upplevelser och åsikter om utvecklingen och förändringarna var 
viktiga samtidigt som det var viktigt att hålla sig inom ramen av ämnet ekonomistyrning. 
Därför utformades en intervjumall som bestod av de viktigaste frågorna samt de viktigaste 
stödorden, se bilaga 1. 
 

2.5.4 Validitet 
”Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs, de data som samlas in och de 
förklaringar som presenteras. Vanligtviss har det att göra med de data och den 
analys som används i forskningen.” Descombe Martyn (2004, s 124)  
 

För att uppnå god validitet krävs det att man tar hänsyn till följande kriterier: 
1.) använda flera källor för att belägga empiriska data 
2.) läsaren ska ha möjlighet att se var informationen kommer ifrån 
3.) låta huvudpersonerna ta del av uppsatsen 

 
Flera källor har använts för insamling av empirin såsom intervjuer, dokument, rapporter. En 
fallstudiedatabas har jag inte haft möjlighet att skapa då en del av informationen jag fick av 
företaget var av känsligt innehåll. Det ser jag inte som är validitetsproblem då den viktigaste 
informationen går att hämta från företagets hemsida eller direkt av företaget. 
Nyckelpersonerna kommer att få ta del av uppsatsen först och främst av anledningen att 
uppnå hög validitet. 
 

2.5.5 Reliabilitet 
”Reliabilitet (tillförlighet) har att göra med metoderna för datainsamling och 
intresset av att de ska vara stabila och inte förvränga forskningsfynden. Vanligtvis 
är detta förenat med en utvärdering av de metoder och tekniker som har använts 
för att samla in data.” Descombe Martyn (2004, s 125) 
 

God reliabilitet definieras som att samma undersökning genomförd av någon annan ska ge 
samma resultat. . Reliabiliteten ligger inte i centrum hos kvalitativa data. Då uppsatsen bygger 
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på respondenternas åsikter vilket kan ändras från dag till dag, samt mina egna tankar och 
tolkningar anser jag att reliabiliteten är svår att uppfylla. 

2.6 Metodkritik 

Uppsatsen kommer att byggas på primärdata som samlats in genom intervjuer. Detta leder till 
att uppsatsen blir subjektiv. Då en underförstådd tanke med uppsatsen var att se hur ledningen  
upplever förändringar i den ekonomiska styrningen borde inte subjektiviteten vara något 
negativt.  
Det största felet kan vara att felaktiga slutsatser dras i slutändan när en analys och jämförelse 
mellan teorin och verkligheten ska göras. Att få en helhetsbild över ett så komplex begrepp 
som ekonomisk styrning på så kort tid är mer eller mindre omöjligt och det kan visa sig att jag 
har missat väsentlig information som kan ha lett till att slutsatsen inte riktigt stämmer överens 
med verkligheten. 
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3. TEORI 
 
 
Kapitlet kommer att ge en förklaring på viktiga teorietiska begrepp som ligger som grund till 
uppsatsen samt en fördjupning på filosofierna bakom traditionell respektive modern 
ekonomisk styrning. En modell över skillnaderna kommer att presenteras då denna kommer 
att utgöra grunden i analys delen. 
 

3.1 Tillväxt 

Företagets tillväxt innebär en storleksförändring ( Andersson, 2001). Det vanligaste sättet att 
mäta tillväxt är att titta på omsättningen dvs. att mäta förändringen av omsättning under det 
gångna året i procent av föregående års omsättning. Andersson (2001) förklarar att tillväxt är 
inget som kommer av sig självt utan man behöver genomförbara strategier som ska leda till 
tillväxt. Tillväxt handlar om att uppnå långsiktig lönsamhet samt att öka företagets värde på 
lång sikt.  

3.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning handlar om att ställa upp ekonomiska mål och se till att de uppnås (Skärvad 
& Olsson, 2004). Då ekonomi från början handlar om att hushålla med knappa resurser är det 
viktigt att dessa används på bästa möjliga sätt. Bästa möjliga sätt innebär att både effektivitet 
(göra saker som kunder uppfattar och uppskattar) samt produktivitet (göra saker på rätt sätt) 
efterstävas ( Lindvall, 2001). 
 
Den ekonomiska styrningen skiljer sig från företag till företag men några grundläggande 
syften med ekonomisk styrning kan dock hittas hos de flesta företag: 

• Planering av verksamheten 
• Koordinering av aktiviteter 
• Kommunikationsmedel  
• Beslutsunderlag 
• Påverka individers beteende ( Anthony & Govindarajan, 2001) 
 

Skärvad & Olsson (2004) skriver att ekonomistyrningen handlar om att: 
1.) precisera ekonomiskt ansvar för olika organisationsenheter  
2.) formulerar ekonomiska mål för olika organisationsenheter samt  
3.) utformar lämpliga styrsystem för styrning 

 
Den ekonomiska styrningen omfattar många aspekter och ledningen utformar eller borde 
utforma den ekonomiska styrningen med hänsyn till företagets specifika situation . För att 
underlätta styrningsarbetet kan man en del olika hjälpmedel att ta till s.k. styrmedel. Dessa 
kan klassificeras i: formella, mindre formella och styrning genom val av organisationsstruktur 
(Ax, Johansson och Kullvén, 2002).  
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Som Skärvad & Olsson (2004) skriver är mål uppställning dvs. uppställning av strategiska 
mål grunden till ekonomi styrning. Strategin i sin tur har vision och affärsidé som 
utgångspunkt vilket gör att dessa tre komponenter tillsammans kan ses som 
ekonomistyrningens utgångspunkt.  

3.3 Strategisk planering  

Ekonomistyrningens främsta syfte är att hjälpa till att uppnå strategiska mål. Den strategiska 
planeringen har blivit allt viktigare pga. den allt snabbare förändringstakten som präglar vårt 
samhälle bl.a. ökad globalisering, ökade miljökrav, snabb teknologisk utveckling, ökad 
privatisering och minskade resurstillgångar 
 
Tanken med strategisk planering är att: 

 
 ”öka företagets medvetenhet om dessa förändringar, öka företagets möjligheter 
att anpassa och förändra sin verksamhetsriktning och sitt arbetssätt till 
förändrade betingelser i företagets omvärld samt effektivisera och samordna 
utnyttjandet av företagets resurser.” Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson (2004 s 
340) 
 

Strategibegreppet har sitt ursprung i den militära terminologin där strategi betyder ett 
medel att uppnå ett mål (Lindvall 2001). Synen på strategi och dess betydelse har 
ändrats sedan 1960-talet då strategin sägs som en synonym för planering. 1960-talet 
präglades av tro på långtidsplanering och man trodde på att företagen kunde växa 
kontinuerligt vid sidan om varandra ( Lindvall, 2001). Fokus under de åren låg på att 
maximera företagets vinst och ledningens arbete ansågs bestå av at placera resurser på 
så sätt att maximal vinst uppnåddes. Oljekrisen och den ökande konkurrensen gjorde att 
man insåg att det inte gick att långtidsplanera och korttidsplanering blev allt viktigare. 
Under 1980 – talet ökade kritiken mot att se strategi som planering och en del forskare 
bl.a. Mintzberg (1978) menade att strategi inte alls behöver vara en plan utan att 
strategier kan växa utan planer. Begrepp som värdekedja och företagets samordning fick 
stor betydelse ( Lindvall, 2001 ). 
Under 1990-talet utvecklades betydelsen av strategisk planering ytterligare och 
företagets kompetens fick störst betydelse. Flera nya strategiska begrepp uppstod bl.a. 
flexibilitet, timing och kvalitet ( ibid.). För att lyckat kunna hantera dessa faktorer som 
ibland kan vara helt motsägelsefulla behövs balans vilket i sin tur har lett till att nya 
styrverktyg tagits fram, bl.a. balanserat styrkort vilket beskrivs mer i avsnittet 3.10.2. 
 
En annan viktig fråga när det gäller strategisk planering är ifall det är själva 
utformningen eller implementeringen som är viktig?  En del forskare hävdar att 
innehållet inte är av samma vikt som att det ska vara implementerbart medan andra 
hävdar att de är av samma vikt. Lindvall (2001) ställer en fråga som belyser det 
sistnämnda problemet med strategisk planering, nämligen om det går att formulera 
strategier som leder till tillväxt? Jag undrar snarare om alla strategier måste formuleras 
och om det enbart är det formulerade och nedskrivna som räkna som strategisk 
planering? 
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3.4 Organisationsstruktur 

Ax, Johannson och Kullvén (2002) menar att organisationsstruktur är ytterst viktig faktor i 
den ekonomiska styrningen. 
Begreppet organisationsstruktur diskuteras ofta i samband med strategi då en del forskare 
anser att strategi är grunden till företagsstruktur. Andra hävdar åt andra hållet att vissa 
strukturer ger upphov till nya strategier ( Lindvall, 2001). 
 
Företaget måste i alla fall ha en struktur som anpassats till omvärlden. Lindvall (2001) 
förklarar att i en stabil omvärld är det passande med mekaniska och byråkratiska 
organisationer medan denna form inte är alls passande för företag med turbulent miljö, dvs. 
företag som möts av hård konkurrens och ständiga förändringar. Lösningen här är enligt 
Lindvall att ha en organisk och flexibel struktur. 
 
Att hitta rätt struktur har varit den stora frågan de senaste decennierna och valet av 
organisationsstruktur har direkt påverkan på utformningen av styrsystem då den ekonomiska 
styrningen handlar om ansvarsfördelning och kommunikation till stor del. 
 
Funktionsorganisationen är den första formen som dök upp redan under början av 
industrialismen (Bergstrand, 2003). En funktionsorganisation innebär att man organiserar 
olika enheter för olika aktiviteter och på så sätt tror man sig uppnå högre produktivitet. 
Problemet i en funktionsorganisation är att det är svårt att se var resultatet egentligen uppstår 
vilket i sin tur leder till att de anställda kan ha svårt att se hur deras arbete påverkar företaget 
samtidigt som det är svårt motivera cheferna till att hålla kostnaderna nere då ingen har 
resultatansvar. Ytterligare en nackdel är att denna organisationsform är att samarbete och 
kommunikation i samband med oklara förväntningar på de anställda kan leda till att kvaliteten 
blir onödigt hög och att kunden inte uppfattar den som nödvändig och vill betala för den.  
 
Divisionsorganisationen var nästa utvecklingssteg och denna organisationsform 
kännetecknades av att man delade upp företaget i divisioner och att dessa helst skulle vara 
produktorienterade. Varje division skulle sedan styras med ekonomiska mål men att detta 
skulle fungera krävdes det att divisionaliseringen var väl genomförd samt att alla intäkter och 
kostnader kunde hänföras till en division. Detta fenomen har misstolkats av svenska företag, 
då divisionsbegreppet misstolkats och skapat t.ex. en tillverkningsdivision, en 
försäljningsdivision, en administrativ division vilket egentligen inte är vad man ursprungligen 
menade med divisioner. Enligt Bergstrand (2003) är det endast ett sätt att modernisera 
funktionerna.  
Men som han säger i vissa fall har det genomförts på rätt sätt och då har man kunnat se 
förbättringar när det gäller chefernas motivation åtminstone. Medarbetarna är dock oftast 
funktionellt organiserade vilket gör att de inte märker mycket av förändringarna. 
 
Matrisorganisationen som spred sig under början av 1970-talet ett försök att kombinera 
divisionalisering med funktionsindelning. Detta skulle man göra genom att införa 
produktdivisioner vars chefer skulle ansvara för hela verksamheten samtidigt som man hade 
centralt placerade funktionschefer som hade ett visst ansvarsområde. 
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Grundtanken med denna organisationsform var att man ständigt skulle kunna hålla kontakt 
med en divisionschef och en funktionschef och att besluten skulle fattas av personer med 
olika intresse. Detta visade sig vara väldigt svårt att genomföra (ibid.) 
 
Resultatenheter kom som nästa steg i strävan efter att hitta en organisationsform som 
ger möjlighet att betona resultatansvaret även för stora delar av företaget. I en sådan 
organisation går man miste om möjligheten att övervaka hela produktionsprocessen 
utan varje avdelning får ta ansvaret för en del av produktionsprocessen. Detta skulle 
leda att medarbetarnas engagemang och motivation ökar.  
 
Även om iden om resultatansvar teoretiskt är den mest motiverande kan det visa sig 
vara mer eller mindre omöjligt att tillämpa den i praktiken.  En sak är dock ganska klar 
idag, nämligen att man försöker införa mer horisontella former istället för traditionella 
hierarkiska. Detta har kommit som en anpassning till den hårdnande konkurrensen i 
form av processorientering vilket behandlas i nästa avsnitt. 

3.5 Processorientering 

Processorientering ses som den moderna verksamhetsstyrningens kärna. Tanken bakom 
processorientering är att utveckla en vertikalt orienterad styrning till en horisontellt orienterad 
styrning där företaget ses som ett värdekedja där allt värde ses ur kundperspektivet ( Lindvall, 
2001). Det innebär att man istället för att se företagets verksamhet som en hierarki, uppifrån 
och ned se verksamheten horisontellt dvs. utifrån från kunden och inåt i företaget. 
En undersökning visar att två tredjedelar av de 500 största företag i Sverige har som mål att 
processorientera sin verksamhet ( Bengtsson, Lind & Samuelsson, 2000). 
Företagets verksamhet ska ses som processer som utför i syfte att skapa kundvärde vilket 
innebär att kunden ses som utgångspunkt i en processorienterad verksamhet. Det innebär 
vidare att det huvudsakliga intresset inte längre ligger i att veta vad resurserna använts utan 
hur de har använts ( Lindvall, 2001). Detta har medfört att endast kvantitativa mätningar är 
otillräckliga samt att styrningen och styrverktygen fått fler perspektiv att hantera.  
 
Processerna kan indelas i olika kategorier och den vanligaste inledningen är indelning i: 
operativa, lednings- och stödprocesser. Tanken med att se företaget som en värdekedja är att 
högre tillfredställelse ger långsiktiga och lönsamma kunder vilket i slutändan leder till en 
högre uppfyllelse av strategiska mål som idag oftast består av fler punkter än endast 
finansiella tal. Faktorer som påverkar och som är viktiga för kunden är varornas och 
tjänsternas funktioner, egenskaper, kvalitet, design, prestanda, leveranstider, service och pris  
( Ax, Johannson och Kullvén, 2002). 
 
Processorientering baseras till stor del på medarbetarnas deltagande och ökad ansvar för 
arbetsuppgifterna och kvalitet. Då ett av målen med processorientering är att skapa 
långsiktiga relationer med kunden är kvalitet något man självklart måste fokusera på 
 
Vidare är det viktigt att ständigt utveckla processer för att kunna tillgodose kundens behov. 
Det kan handla om medarbetarnas vidareutbildning inom nya tekniker, anskaffning av nyare 
maskiner, förbättra produktionen och/eller produkten etc. ( Lindvall, 2001). 
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Lika viktigt är det att dess processer är värde skapande för företaget vilket leder att de ständigt 
kontrolleras och att dåliga processer förbättras eller i värsta fall avskaffas helt. 

3.6  Regelstyrning och målstyrning 

Regelstyrning, vilket innebär att man mer eller mindre detaljerat, genom beskrivningar, 
manualer och regler definierar hur arbetet ska göras är något som starkt förknippas med den 
traditionella styrningen. Den här formen av styrning beskrivs ofta som gammalmodig och inte 
alls passande för processorienterade företag. Regelstyrning underlättar till viss del 
arbetsindelningen samtidigt som man ställer lägre krav på de anställda. Men man menar att de 
anställda borde få vara med och planera då de oftast har bättre insyn i hur verksamheten 
fungerar och kan komma med förslag som leder till effektivare produktion samtidigt som 
deras motivation ökar. För visst är det mer motiverande att uppnå något man själv satt upp 
som mål än något man blivit beordrad att göra ( Bengtsson, Lind & Samuelsson, 2000). 
En modernare variant av styrning, s.k. målstyrning anses vara lösningen och den går ut på att 
planera, formulera mål, mäta och följa upp målen. 
Det som är viktigt vid målstyrning är att målen uppnås, inte hur de uppnås. Tanken är att man 
ska öka medarbetarnas motivation genom att mer eller mindre överlåta ansvaret över 
arbetsfördelning och arbetsutformning till dem. Dock påpekar man vikten av realistiska mål 
då både för högt och för lågt satta mål leder till minskad motivation och i sin tur effektivitet  
(ibid.). 

3.7  Traditionell ekonomisk styrning 

Den traditionella ekonomistyrningen bygger på hierarkin som struktur för kommunikation, 
planering, samordning, kontroll och styrning. Traditionell ekonomistyrning ses ofta som att 
cheferna tänker dvs. planerar verksamheten medan de anställda utför vilken kallas för 
”command – and- control” princip (Lindvall, 2001). 

Målen som definieras är ofta av finansiell karaktär och det är ledningen som sätter upp dem i 
den s.k. planeringsfasen där man oftast använder sig av budgetering. Vidare jämför man 
utfallet med de budgeterade resultaten och eventuella avvikelser analyseras. Dessa avvikelser 
ligger sedan som grund för eventuella åtgärder. 
Den här formen av styrning handlar om att ge ansvarig chef information om utfört arbete. Den 
traditionella ekonomistyrningen kräver att företaget befinner sig i en stabil miljö vilket är mer 
eller mindre omöjligt idag . Det har gjorts en del anpassningar till dagens föränderliga miljö 
inom den traditionella ekonomistyrningen men man kan ändå känna det traditionella 
tänkandet i grunden. 
 

3.7.1 Kritik mot den traditionella ekonomistyrningen 
Den traditionella ekonomistyrningens filosofi passar ett företag som befinner sig i en relativt 
stabil miljö och i dagens samhälle som präglas av föränderlighet är denna filosofi knappast 
passande (Lindvall, 2001). Vidare är den traditionella ekonomistyrningen fokuserad på 
styrverktyg vilket inte heller är tillräckligt då allt fler perspektiv fått ökat betydelse för 
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framgångsrik styrning. Svårighet att anpassa gammal styrverktyg eller implementering av nya 
utan förståelse för varför ändringarna behövs är ett ganska vanligt problem i svenska företag . 
Lindvall (2001) menar att det finns flera faktorer som t.ex. tidsbrist, ledarens rädsla att 
framstå som ”flummig”, det gamla tänkandet där styrverktygen var viktigast samt svårigheten 
att mäta i vissa perspektiv som gör att man inte skaffar sig förståelse för nya filosofier utan 
endast strävar efter att införa nya styrverktyg.  
De senaste åren har fokus legat på effektiviteten jämfört med tidigare produktivitet p.g.a. 
kraftiga förändringar i företagets externa miljö. Lindvall (2001) menar att den traditionella 
ekonomistyrningen brister även här då den inte kan ge oss behövd information angående 
företagets effektivitet. Den traditionella ekonomistyrningen är produktionsbaserad och man 
tar inte hänsyn till faktorer som marknadsföring, utveckling etc. vilket leder till fokusering på 
produktivitet istället för effektivitet. 
Traditionell ekonomistyrning handlar mycket om planerig som i sin tur endast baseras på 
information man för inom ramen för traditionell ekonomistyrning vilket vanligtvis är av 
finansiell karaktär. Även om man försökt anpassa styrningen genom att inför nya perspektiv 
är den traditionella ekonomistyrningens tänkanden märkbar vilket gör att man missar poängen 
med dessa nya perspektiv och framförallt informationen man får ur dem ( ibid.). 

3.8  Modern verksamhetsstyrning 

Som lösning på ovanstående problem föreslås en övergång från traditionell ekonomistyrning 
till modern verksamhetsstyrning. Lindvall(2001) menar att teoretiskt är övergången mycket 
lättare än vad det visat sig vara i verkligheten där man måste ta se till et enskilda företagets 
situation.  Den moderna verksamhetsstyrningen definieras som: 
  

”ambition att utveckla en vertikalt orienterad ekonomistyrning till en horisontell 
orienterad styrning.” ( Jan Lindvall, s 112) 

 
Den moderna verksamhetsstyrningens kärna är föreställningen att verksamheten bedrivs i 
processer s.k. processorienteringen. Vad som menas med processorientering har förklarats i 
avsnitt 3.5. 

3.9  Traditionell ekonomistyrning vs modern verksamhetsstyrning 

Bästa sättet att se skillnaderna i traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning 
är att ställa dem mot varandra, precis som Lindvall (2001) gör genom att beskriva olikheterna 
där den ena aspekten med generaliserad bild över traditionell ekonomistyrning ställs mot den 
andra aspekten med en lika generaliserad bild över modern verksamhetsstyrning. Dock är det 
viktigt att vara medveten om att dessa skillnader inte är så starka i verkligheten, vilket 
kommer att framkomma vid analysen av det valda företagets styrsystem.  
Nedan följer en förteckning över faktorer som förklarar skillnaden mellan den traditionella 
ekonomistyrningen och moderna verksamhetsstyrningen.  
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                                                 Vem har tillgång till information 
 
                                                 Vilken fokus på informationen?       
                                                           
              
                                                           Hur distribueras informationen?      
 
                                                          Vilken åtgärdsorientering präglar 
                                                           informationsgivningen? 
 
          
                                                          Vilket perspektiv har informationen? 
 
 
   
                                                           Vilket förhållningssätt präglar  
                                                                  styrningen 
                                                   
?                    
                                                Vilken orientering har styrningen?         
 
                                  
Figur 1 bearbetad modell: Styrfilosofiska skillnader mellan traditionell ekonomistyrning och modern 
verksamhetsstyrning, Lindvall (2001) s 166. 
 
Utifrån ovanstående förteckning får vi en ganska klar bild över problemen med traditionell 
ekonomistyrning och även hur dessa ska lösas inom den moderna verksamhetsstyrningen. De 
faktorerna är många kommer vi endast att kortfattat beskriva vad skillnaden ligger i. 
 Två faktorer har inte tagits upp 
– statisk eller flexibel rapportering då de tas upp i avsnittet om informationsgivning.  
– system eller norm eller både och då den kulturella styrningen inte låg i fokus under intervju 
pga. dess komplexitet. 
 

3.9.1 Kontroll eller empowerment 
En av de grundläggande tankarna inom traditionell ekonomistyrning är att ledningen ansvarar 
för planering och uppföljning, något som kallas för command and control – principen ( 
Lindvall, 2001).  
Till skillnad från den traditionella ekonomistyrningen, är medarbetarnas deltagande i 
styrningens utformning en av de grundläggande tankarna med modern verksamhetsstyrning. I 
en empowerment- orienterad styrning är det viktigare att med hjälp av information planera det 
gemensamma arbetet för gruppen än att följa upp enskilda individers arbete( ibid.). 
Empowerment betonar just vikten av medarbetarnas motivation och deltagande till skillnad 
från den traditionella ekonomistyrningen där man erhåller uppgifter av ledningen, oftast utan 
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någon information alls och utan att kunna påverka överhuvudtaget vilket anses vara väldigt 
dåligt för medarbetarens motivation och är i strid med processorienteringens grundläggande 
tanke om att fokusera på medarbetarna. För att den moderna verksamhetsstyrningen med 
medarbetarnas deltagande ska fungera måste de anställda ha tillgång till den informationen 
som krävs för planering av arbetet. 
Lindvall (2001) skriver att det fortfarande är vanligt i svenska företag att det trots 
decentralisering och medarbetarnas deltagande förekommer att ledningen intar en aktiv roll 
genom att ange ramarna för företagets strategi vilket anses vara väldigt dåligt för 
medarbetarens motivation och är i strid med processorienteringens grundläggande tanke om 
att fokusera på medarbetarna. För att den moderna verksamhetsstyrningen med medarbetarnas 
deltagande ska fungera måste de anställda ha tillgång till den informationen som krävs för 
planering av arbetet.  
 

3.9.2  Regelstyrning eller målstyrning 
Målstyrning handlar om att planera och sätta upp mål samt att analysera i vilken mån de 
uppnås s.k. prestationsmätning (Bengtsson, Lind & Samuelsson, 2000).  
Den traditionella ekonomistyrningens fokus har legat på finansiella mål medan den moderna 
verksamhetsstyrningen fokuserar på att uppnå uppsatta mål genom att förbättra sina processer. 
Inom den traditionella ekonomistyrningen har detaljstyrningen (regelstyrningen) haft stor 
betydelse.  
Med regelstyrning menas att man genom beskrivningar, manualer och regler definierar hur 
arbetet ska göras. I vissa fall har det lett till att man hållit sig till det som i budgeten planerats 
i så stor mån att resurser som planerats till en sak inte gick att överflytta till något annat även 
om det var det bästa lösningen. Av förklariga skäl är detta tänkande inte möjligt och uppnådda 
resultat är mycket sämre än i företag med målstyrning. 
Tanken med målstyrning är att medarbetarna ska ha större frihet och ansvar att själva planera 
och utföra sitt arbete inom av ledningen uppsatta ramar. I modern verksamhetsstyrning är 
viktigare att veta att resultatet uppnås istället för att veta hur det har gjorts och att man istället 
för att fokusera på att kontrollera verksamheten fokuserar på att uppmuntra medarbetarna i 
rätt riktning (Lindvall, 2001). 
Målstyrning är långt ifrån lätt och en av svårigheterna är att sätta upp realistiska och 
förståeliga mål i komplicerade verksamheter.  
En annan ännu mer aktuell kritik har riktats mot att målstyrningen tar över 
processorienteringen vilket leder till försämring i kvalitet. Att uppnå det uppsatta målet blir 
det viktigaste och inte hur man uppnår det (ibid.). 
 

3.9.3 Utbudsstyrd eller efterfrågestyrd informationsgivning 
Standardiserade rapporter som regelbundet tas fram av ekonomiavdelningen och redovisas till 
ledningen är den vanliga sätter för informationsgivning inom den traditionella 
ekonomistyrningen. En andra karaktäristika är att dessa rapporter oftast bestod av omfattande 
datalistor i pappersformat ( Lindvall, 2001). 
Tanken med den moderna verksamhetsstyrningens s.k. efterfrågestyrda informationsgivning 
är att ledningen, medarbetarna och grupperna ska kunna ta fram den informationen de 
behöver när de behöver den. Vidare ska de kunna erhålla informationen i vilken format de vill 
ha den, något som den nya informationsteknologin underlättat.  
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Lindvall (2001) påpekar att det ställs höga krav på att ha tillgång till aktuell information och 
att det ger användaren större möjlighet att själv analysera den erhållna informationen. 
En övergång från utbudsstyrd till efterfrågestyrd informationsgivning skapar enligt 
Lindvall(2001) en viss osäkerhet och oro vilket oftast beror på svårigheten att lämna något 
man är van vid. Dock är det ingen som säger att företaget måste sluta med traditionell 
utbudsstyrd informationsgivning så länge man önskar att erhålla en sådan. 
 

3.9.4 Reaktiv eller proaktiv styrning 
Traditionell styrning utsattes för hård kritik för att den är reaktiv. Informationen hämtas från 
redovisningssystemet vilket innebär att informationen består av sådant som redan hänt vilket 
gör att informationen bidrar väldigt lite till framåtutvecklingen. Trots att många företag 
fortfarande lägger ner mycket tid och tro på sin redovisning börjar man sträva efter an 
proaktiv styrning dvs. en styrning där man blickar framåt. 
 

3.9.5 Del eller helhetsperspektiv 
Traditionell ekonomistyrning handlar mycket om ansvarsredovisning och det är vanligt att 
man delar in företaget i ett antal enheter där varje enhet leds av en chef som har ekonomiskt 
ansvar (Lindvall, 2001). Enheterna ska vara oberoende av varandra och cheferna har frihet att 
leda sina enheter så länge de stämmer överens med överenskomna ekonomiska ramarna.  
Lindvall (2001) skriver att det ofta leder till att cheferna tar beslut som leder till enhetens 
bästa eller till maximerad kortsiktig vinst för enheten utan att se till företaget som helhet. 
Just att se företaget som helhet är något som har blivit allt viktigare under de senaste åren. 
 

3.9.6 Antigen eller eller både och  
Mycket av traditionell ekonomistyrning handlar om antigen eller. Som Lindvall (2001) 
skriver är det antigen decentralisering eller centralisering, antigen är man ute efter 
skalfördelar eller flexibilitet. Detta har kritiserats starkt och idag strävar men efter både -och- 
tänkande. Den nya informationsteknologin har underlättat övergången till både – och 
tänkandet. 
En sak som ofta kritiseras hos den traditionella ekonomistyrningen är att den uppmuntrar till 
kortsiktigt tänkande samt fokuserar mycket på budgetåret. Den moderna 
verksamhetsstyrningens mål är att försöka få ledningen att tänka långsiktigt och att inte 
fokusera så mycket på just kalenderåret. 
Stabilitet och flexibilitet är två andra saker som ofta ses som antigen eller i den traditionella 
ekonomistyrningen. Flexibilitet krävs för att kunna möta alla externa och interna förändringar 
men den moderna verksamhetsstyrningen innebär även att en viss stabilitet måste förekomma 
trots allt. Allt annat skulle leda till resursslöseri och ineffektivitet menar Lindvall (2001) 
 

3.9.7 Kostnadsorienterad eller värdeorienterad styrning 
En viktig förändring som dock inte fått så stort genomslag som man trodde är att övergå från 
en kostnadsorienterad till en värdeorienterad styrning. 
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Traditionell ekonomistyrning präglas av produktionsorientering där man fokuserar på 
kostnaderna medan den moderna verksamhetsstyrningen lägger större vikt på att värde 
skapande (Lindvall, 2001). 
När man pratar om värde kan man prata om både kundvärde och ägarvärde.  

3.10 Styrmedel  

Som det i inledningen förklarats är styrmedlen ofta tekniker man använder sig utan för att 
styra ett företag . I samband med att styrningens filosofi ändrats har det även krävt en 
anpassning av styrmetoderna eller t.o.m. utveckling av nya styrtekniker. Budget är ett 
styrverktyg som oftast förknippas med traditionell ekonomistyrning och endast den kommer 
att tas upp i uppsatsen p.g.a. tidsbrist och ämnets omfattning. De nya moderna 
verksamhetsstyrverktygen är också flera till antalet. Balanserat styrkort är ett av de mest 
omskrivna och kommer att tas upp även här då det valda företaget valt att utveckla ett sådant. 
 

3.10.1 Budget 
Den vanligaste tekniken för traditionell ekonomistyrning är budgetering. Budgeteringen 
började användas i Sverige under 1950-talet och användes till en början som ett kontrollmedel 
av olika slags kostnader (Lars Svensson, FEA 021 föreläsning 8).                             
Planering av verksamheten låg i fokus under 1960-talet då man trodde att långtidsplaneringen 
var det bästa sätet att möta den allt mer hårda konkurrensen. Men efter oljekrisen som 
inträffade 1973 insåg man att allt inte gick att planera.  Samtidigt började företagen 
divisionaliseras dvs. lönsamhetsansvaret och ibland även resultatansvaret delegerades ner till 
divisionerna vilket gjorde att även budgeteringens syfte förändrades. Att delegera ansvaret 
blev allt viktigare och budgeten utgjorde en grund till det. 
1980-talet präglades av datorisering vilket påverkade budgeten på flera sätt bl.a. kunde större 
mängd data hanteras samtidigt som den kunde överföras mycket snabbare. Under 1980-talet 
uppmärksammades även problemen med budgetering och man började ifrågasätta meningen 
med budgetering. Under 1990-talet började budgeten att avbyråkratiseras och budgetens syfte 
utökades och anpassades efter situationen 
 
Budgeteringens syften har förändrats sedan budgetens uppkomst och varierar kraftigt från 
företag till företag beroende på vad man vill uppnå med sin budgetering.  
 
Budgeteringens syfte kan indelas i traditionella och moderna (ibid.)  
 
De traditionella syftena är:  

• Planering - innebär att utifrån företagets strategi, vision och affärsidé planera 
verksamheten för framtiden. Aktiviteter som försäljning, produktion, inköp, 
finansiering m.fl. planeras genom att man analyserar vilka resurser som krävs och 
vilka mål som ska uppnås med dessa resurser 

• Samordning - om företaget ska överleva och växa är det viktigt att alla enheterna i 
företaget strävar mot samma mål. Budgeteringen underlättar samordningen av olika 
enheter inom företaget då det ur den tydligt framkommer hur mycket som ska säljas, 
produceras, köpas in osv.  

• Prognos- prognoser av resultat, likviditet, omsättning, personal m.fl.  
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• Kontroll- innebär uppföljning av planeringen och avvikelse analys. 
 
 
I samband med förändring av företagsstrukturen blev det allt viktigare att få medarbetarna att 
känna sig delaktiga vilket ledde till att budgeteringen fick anpassas och de moderna syftena 
med budgetering blev: 

• Åtagande – vilket innebär för det första att ledningen delegerar över ansvaret till 
enheterna enligt de prestationer som budgeterats och för det andra att den 
verksamhetsansvarige tar på sig ansvaret att klara den uppsatta budgeten, 

• Motivation - budgeten ger klara mål som ska uppnås och medvetande om dessa mål 
samt vad deras uppfyllelse leder till förstärker motivationen av medarbetarna. 

• Kommunikation – budgeten underlättar kommunikationen både mellan de olika 
avdelningar men även mellan ledningen och verksamhetsansvariga. 

 
Budgetering har kritiserats starkt under senare år, bl.a. av Handelsbankens förre chef Jan 
Wallander. Den omfattande kritiken mot budget innebar bl.a. åsikter att budgeteringen skapar 
låsningar i både organisationen och beslut, att den är mycket arbetsam och kostsam, att de 
bygger på förenklade prognoser samt att den med en onaturlig periodindelning framtvingar 
kortsiktigt tänkande. Enligt Wallander(1995) leder budgeten vidare till osolidariskt 
avdelningstänkande och anslagstänkande. 
 
Bergstrand (2003) förklarar vidare att kritiken i sig inte är helt ogrundad och att budgeten 
måste utformas med hänsyn till de specifika förhållandena i företaget. 
 

3.10.2. Balanserat styrkort 
Som det redan nämnts har kritiken mot den finansiella mätningen ökat kraftigt under senare 
år. De behövs för uppföljning av resultat samt för beslutunderlag men i många fall kan dessa 
mått ge både missvisande resultat och en alldeles för stor koncentration på den kortsiktiga 
vinsten  
Samtidigt finns det en del väldigt viktiga faktorer som inte går att mäta med de finansiella 
måtten som t.ex. kunskap, erfarenhet mm. (Kaplan & Norton, 1992). 
1992 utvecklade Kaplan och Norton ett nytt styrmedel, s.k. balanserad styrkort, som lösning 
på ovan nämnda problem. Tanken med ett balanserat styrkort var få fram en mer balanserad 
bild av verksamheten genom att ta fram ett antal perspektiv vid sidan om det finansiella. Det 
balanserade kortet fokuserar i första hand på strategi istället för kontroll och den används inte 
bara för mätning utan även för styrning. 

Kaplan och Norton(1992) menar att mellan dessa perspektiv ska det alltid finans en orsak-
verkan samband dvs. att förändringen i det ena perspektivet leder automatisk till en förändring 
i de andra perspektiven ngt som har kritiserats bl.a. av Norreklit som menar att en process inte 
nödvändigtviss innebär att en annan process påverkas. Orsak-verkan sambandet ska enligt 
Kaplan & Norton (1992) ge en helhetsbild av verksamheten på både kort och lång sikt. Dessa 
perspektiv är: 

1.) Finansiella perspektivet – hur tillgodoser vi våra ägare? 
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2.) Kundperspektivet – hur tillgodoser vi våra kunder? 
3.) Lärande och utvecklings perspektivet – vår förmåga till förändring och förbättring 
4.) Interna processer – vilka processer måste fungera bra för att lyckas? 

Ovannämnda perspektiv är de grundläggande och Kaplan & Norton (1992) menar att man kan 
utveckla fler beroende på företagets situation och fokus. Ett femte perspektiv är ganska 
förekommande i svenska modeller, nämligen ett medarbetarperspektiv. Vid val av perspektiv 
borde hänsyn tas till företagets strategi och vision och varje perspektiv borde enlig Kaplan 
och Norton (1992) innehålla tre till fem nyckeltal då för många nyckeltal kan försvåra 
fokuseringen på de kritiska framgångsfaktorerna. 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer det från intervjun insamlade materialet att presenteras och på så sätt 
uppfylls uppsatsens första syfte delvis, nämligen att beskriva filosofin bakom det valda 
företagets ekonomistyrning. Det empiriska materialet kommer sedan tillsammans med vald 
teori utgöra en grund för analys av övergången från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning. 
 

4.1 Jitech AB 

Din kompletta medleverantör  – from start to finish 
 
I texten nedan kommer den ekonomiska styrningen på Jitech AB att presenteras. Viktigt är det 
att påpeka att det handlar om en sammanfattning av diskussionen jag förde med respondenten 
samt om informationen jag fick utifrån den erhållna affärsplanen. Då uppsatsens syfte är att få 
djupare förståelse för ekonomisk styrning på Jitech AB har intervjun varit ostrukturerad vilket 
har lett till att en den erhålla informationen fick sammanfattas och presenteras av mig. För att 
undvika problemet med att min sammanfattning inte stämmer överens med det som sades på 
intervjun har respondenten fått läsa igenom det empiriska materialet och på så sätt även 
möjlighet att rätta till eventuella fel.  

4.1.1 Respondenten 
Anders Paulsson – vice VD, ansvarig för produktion/teknik samt kvalitet/miljö 
 

4.1.2 Företagspresentation 
JITECH AB har specialiserat sig inom nischen tunnplåtsbearbetning och konstruktioner  
i rostfritt, aluminium och stål.  
Deras flexibla produktion motsvarar kundernas högt ställda krav på leveranssäkerhet och 
service. Till många kunder levererar de en komplett färdig produkt för leverans, direkt in på 
lager eller produktion, där även ytbehandling och eventuell slutmontering och paketering är 
utförd.  
Bolaget startades år 1989 under dåvarande namnet APD Industri AB i Urshult av Roland 
Johnsson. Företaget har sedan dess gått igenom omfattande förändringar ( vid intresse finns 
detaljerad beskrivning av företagets utveckling på deras hemsida www.jitech.se.) Idag är 
företaget placerad i Tingsryd, omsätter ca 160 miljoner SEK och har ca 145 anställda. 
Roland Johnsson är ägare i Jitech AB till 100 % vilket han varit sen starten av bolaget. 
 
Företaget har som mål att under år 2007 öka omsättningstillväxten med 52,7 % dvs. till 230 
miljoner SEK samt att öka kassalikviditeten med 95 % och omsättning/anställd från dagens 
987 Tkr till 1211 Tkr. Idag har företaget 180 tillsvidareanställda. 
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Deras ursprungliga affärsidé var att marknadsföra och sälja: 

1.) legotillverkning av produkter som leverantör och underleverantör 
2.) egna produkter för bl.a. fordon ( verktyg , medicinteknik ( behandlingsbänkar) och 

vitvaror ( tvättmaskinstativ) 
3.) servicetjänster dvs. industriservice, montage och reparationer 

 
Affärsidén har omformulerats och renodlats ett antal gånger och den sista ändringen 
genomfördes inför år 2007.  
 

”Jitech ´s affärsidé är att produktionrationalisera konstruktioner och tillverka 
produkter i korta serier på uppdrag av ledande företag inom främst gruvteknik, 
entreprenadmaskiner, medicinteknik, ventilationsteknik, informationsteknologi 
och tyngre fordon. Jitech är en systemleverantör med kärnkompetens i produktion 
av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Genom världens mest 
högteknologiska utrustning och hög kompetens samt kombination med utveckling, 
produktionseffektivisering, inköp, logistik och rätt kvalitet skapar vi lönsamhet 
och mervärde för våra kunder. 
 
Jitechs`s policy är att alla produkter och produktionsprocesser ska bära sina 
egna kostnader. Vi har maximalt fokus på kostnadskontroll vilket leder till 
artikelrevisioner. Detta leder i sin tur att vi skapar partnerskap, förtroende och 
ökad konkurrenskraft för våra kunder.” ( Roland Johnsson, Affärsplan 2007-2009 
s. 3) 

 
Jitech AB är primärleverantör och sekundärleverantör. Bolaget säljer inte egna varor utan 
tjänster dvs. tillverkar produkter efter kundens behov.  

4.2 Företaget strategi 

Företagets strategi är definierad som: 
 
 ”Öka försäljningen främst till befintliga kunder samt stärka och utveckla långsiktiga 

relationer 
 Utveckla vårt affärs/MPS-system i syfte att öka kundtillfredsställelsen och minimera 

de processer som inte är värdeskapande 
 Genom att höja kompetensen kommer vi att öka konkurrenskraften samt bibehålla och 

öka engagemanget och trivseln 
 Genom att ständigt söka efter ny teknik kommer vi att säkra den framtida utvecklingen 

och konkurrenskraften 
  
 
Ledningen har i sin affärsplan för perioden 2007 -2009 utvecklat även en marknadsstrategi 
som innebär att: 

• vidareutveckla sin nya profil ” From start to finish ” så att de närmar sig kunden 
• satsa på att marknadsföra tjänster kring konstruktion och produktutveckling, i 

synnerhet till de befintliga kunderna samt 

24  
 
  



               Blekinge Tekniska Högskola                                                                        Traditionell vs modern     
                   Suzana Mulalic                                                                                                   ekonomistyrning 
                     
                                            

                                                                                                                                                                                                                                         
                      

• vårda varumärkena Jitech och From start to finish  
 
På Jitech AB använder man sig av treåriga strategiska planer. Dessa planer går man igenom 
varje år för att ständigt hålla dem uppdaterade och aktuella. De strategiska mål som är så väl 
formulerade ovan är inte de enda utan det handlar om de mål som kunderna och medarbetarna 
ska göras medvetna om.  
Anders Paulsson förklarar att de i företaget inte enbart ser strategi som väl formulerade mål 
och planer utan att strategisk planering och strategiskt tänkande framförallt är deras sätt att 
vara. Varje beslut som tas, oavsett hur stort och viktigt det är en del av deras strategi. Det 
skulle vara helt omöjligt att skriva ner och formulera fint alla strategiska drag.  
Ett exempel på stark strategisk tänkande var själva flytten till Tingsryd, en kommun där det 
inom en radie av 4 mil finns två flygplatser, fyra järnvägsstationer samt en hamn dvs. en stad 
som är bra lokaliserad i förhållande till kunder. 
Även vid val av kunder är man tvungen att tänka strategisk och företaget tackar hellre nej till 
en engångskund än en lönsam återkommande kund vid kapacitetsbrist. De trogna kunderna är 
de lönsamma kunderna även om det för tillfället innebär mindre pengar i kassan. 
Samtidigt menar han att en hel del av företagets strategi är ytterst ointressant för både kunden 
och de anställda men av hög vikt för ledningen t.ex. så har företaget som mål att öka sin 
distribution genom att förvärva företag som verkar inom samma bransch och på så sätt öka 
marknadsandelar och stärka sin position på marknaden.( Affärsplan 2007-2009, s 14) 

4.3 Företagets organisationsstruktur 

Hur företaget är organiserat går att avläsa ur bilaga 2. Företaget använder en klassisk 
funktionsindelning där man organiserat företaget i en försäljningsavdelning, 
konstruktionsavdelning, inköpsavdelning, produktionsavdelning osv.  
Företaget har inga enheter med resultatansvar, något man nästan förväntar sig av ett stort 
företag. Anders förklarar att de har insett det precis motsatta – att det inte fungerar alls i 
praktiken. Meningen med resultatenheter ska vara att öka kostnadsmedvetenheten samt skapa 
motivation. Även om kostnaderna självklart är viktiga så har de märkt at motivationen sjunker 
drastiskt när man inför press på arbetarna. Då kvalitet och säkerhet ligger på plats nummer ett 
har de valt andra sätt att styra kostnaderna. Och ibland, menar Anders så krävs det att öka 
kostnaderna lite för att intäkterna ska öka ännu mer. 
De provade att i laseravdelningen sätta krav på en bestämd volym under tidspress och efter ett 
tag märktes stort missnöje bland de anställda . När man sedan tog bort kravet och anställde 
ytterligare två personer ökade antalet arbetstimmar/vecka från 115 till 230. Det är knappast 
troligt att ökningen berodde på de två nyanställda och ledningen valde att fortsätta 
produktionen utan krav. Samtidigt anser de att det krävs en viss kontroll. 
Arbetare i produktionen är organiserade i små enheter och dessa leds av en produktionsledare 
som själv är delaktig i produktionen. Dessa enheter kan i hög grad liknas med de i teori 
kapitlet nämnda teams, dock har de inget resultatansvar. Dessa team har ansvar över det 
dagliga arbetet och man har precis infört dagliga möten där man går igenom dagens jobb i 
syfte att öka medarbetarnas deltagande. 
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4.4  Företagets orientering: kostnader eller processer i fokus? 

Företaget bryr sig självklart om sina kostnader dock låter de aldrig kostnader komma i första 
hand. 
Utifrån företagets affärsidé går det att se att företagets fokus har flyttats fram från själva 
produkten till kunden. Stor fokus läggs på att göra kunderna nöjda genom att skapa värde för 
dem. Detta värde ska skapas genom ett antal processer. Processtyrning är för Jitech ett sätt att 
anpassa styrningen efter kundens, medarbetarnas och omgivningens krav. 
 
En missnöjd kund ringer inte tillbaka   
Anders förklarar att de sätter kunden i fokus då det egentligen är kunden som betalar ut deras 
löner. I samband med att företaget växt har allt fler tjänster börjat erbjudas. Det viktigaste 
med deras processorientering är dock inte utbudet av tjänster utan kvalitet av tjänster. Även 
om det ökade utbudet lett till fler kunder så hade man inget kunnat behålla dem om de 
erbjudna tjänsterna inte hållit hög nivå av kvalitet.  
 
Då marknaden präglas av hård konkurrens är priserna en väldigt viktig faktor. Prissättning 
sker via kalkyler som vd upprättar. Sedan sker en jämförelse med marknadssituationen. Med 
de viktigaste kunderna utförs artikelrevisioner kontinuerligt i syfte att sätta rätta priser. 
Revisioner innebär att man sänker priserna med hög marginal och höjer de med låg, ett 
arbetssätt som uppskattas av kunden då det i regel leder till lägre priser för dem (Affärsplan 
2007-2009, s 13). 
Företaget arbetar med ett s.k. kundvårdsplan som VD ansvarar för där man tillsammans med 
de viktigaste kunderna planerar för framtida aktiviteter. 
 
Processerna förbättras hela tiden. Inför år 2007 planerades flera förbättringar inom produktion 
som i huvudsak består av standardmaskiner och standardutrustning. Det är väldigt viktigt att 
ständigt utvecklas och att använda den bästa tekniken om företaget ska vara 
konkurrenskraftigt ( ibid.). 
Ett stort problem för företaget är stora kapitalbindningar i lager och företaget använder sig av 
benchmarking för att hitta eventuella lösningar på problemet. Anders berättar att de använder 
sig av funktionsinriktad benchmarking och att det oftast handlar om företag med snabb 
lageromsättning t.ex. dagligvaruhandel. De flesta företag i samma bransch har samma 
problem och Anders menar att de oftast inte går att hitta effektiva lösningar genom att titta på 
dem. 
 
En missnöjd medarbetare arbetar mindre effektivt 
Företaget lovar att erbjuda hög kompetens. All kompetens är kartlagd i företaget och man 
utvecklar individuella utvecklingsplaner kontinuerligt. Man arbetar med att vidare utbilda 
personalen vilket krävs för att processerna ska kunna förbättras. Vidare påpekar Anders 
ytterligare en gång att säkerheten är otroligt viktig.  
 
Men det handlar inte bara om att höja kompetensen, det handlar även om att få medarbetarna 
att gilla sin arbetsplats och att vilja prestera. Anders erkänner att de har varit ganska dåliga på 
att lyssna på medarbetarna något de aktivt arbetar med i dagsläge. Vi har redan nämnt de 
dagliga möten där teamen ska kunna påverka och planera dagens arbete i högre mån än innan.  
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Vidare berättar Anders om ett nytt belöningssystem de inför i är. Tidigare har man haft ett 
system med vinstdelning, utan några prestationskrav överhuvudtaget som innebar att bonus 
utdelas varje månad om företaget uppnår uppsatta mål. Det uppfyllde inte sitt motiverande 
syfte då det oftast kom en lite summa tillsammans med lönen och man visste att det inte 
krävdes någon större ansträngning. Nu inför man ett system där prestationerna ska spela större 
roll, s.k. individuell tillämpning och det kommer att betalas ut en gång om året. För det första 
menar Anders blir det en större summa pengar och för det andra så hoppas de få medarbetare 
att prestera sin bästa under hela året. 
Ett par andra åtgärder räknas också upp av Anders nämligen trevlig miljö, rabatter för 
anställda, bra löner, flexibla arbetstider, friskvård etc. 
 
 
Företagets omtanke om miljön  
Jitech AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001 under 2001  och med detta certifikat åtar man 
sig att arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan samt att ständigt förbättra 
verksamheten med avseende på miljön.  
Företaget re-certifierades år 2004 där man konstaterade att deras miljöpåverkan minskad 
enligt de planer som upprättats år 2001. 
Omtanke om miljön upptas i affärsidén och den strategiska planen. Man lovar att även 
medarbetarna ska vara medvetna om hur deras arbete påverkar miljön och vad de kan göra för 
att förbättra sitt sätt att arbeta med avseende på miljö. Det har man gjort genom att kartlägga 
för miljön kritiska faktorer, övervaka och mäta dem. 
Varför fokuserar företaget på miljön i den omfattningen? Miljöpåverkan är ett väldigt 
diskuterat ämne i dagens samhälle och stora framgångsrika företag löper större risk att bli 
granskade än de små. Samtidigt så tycker man att det trots att det kräver en del resurser är 
väldigt onödigt att förgifta omgivningen mer än man måste. Resurserna krävs men företaget 
får bra publicitet och drar till sig andra miljömedvetna företag. Samtidigt påpekar Anders att 
det i en sot utsträckning handlar om små saker man behöver förändra för att det ska göra 
skillnad som t.ex. samåkning och varsamt hantering av avfall. 

4.5  Regel och målstyrning 

Ledningen på Jitech har satt upp vissa mål som alla i företaget ska vara medvetna om. Hög 
grad av målstyrning tillämpas eftersom de anser att det mer eller mindre är praktiskt omöjligt 
att detaljstyra så många anställda. Samtidigt, påpekar Anders är det väldigt viktigt för de att 
medarbetarna ska kunna påverka både sin vardag och de beslut som fattas angående 
arbetsutformningen och fördelningen. Det är svårt för ledningen att få inblick i vilka 
förändringar som krävs och när de krävs och utan medarbetarnas deltagande är risken stor att 
man missar väsentlig information som kan leda till förseningar och kundförluster. 
Kommunikation mellan ledning och de anställda har haft stora brister och man arbetar nu 
aktivt med att underlätta och förbättra den genom att bl.a. införa dagliga möten i 
produktionsavdelningarna samt ett medarbetarperspektiv i företagets balanserade styrkort. 
En annan anledning till att målstyrning ligger i fokus är enligt Anders att man insett att de 
detaljutformade regler oftast inte följs om de inte är anpassade till arbetsmomentet. 
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Samtidigt finns det delar av verksamheten där man inte kan kringgå detaljstyrning. Oftast är 
det i början av ett nytt arbetsmoment som arbetsledaren behöver gå in och ge direktiv tills 
medarbetaren behärskar det nya momentet.  
Även om målstyrning anses vara motivationsskapande behöver det inte vara så för man har 
sett att medarbetarna blir slappare och mindre effektiva samt tenderar att slarva med både 
kvalitet och säkerhet om ingen form att varken styrning eller kontroll förekommer vilken 
företaget löser genom att arbetsledaren arbetar nära de anställda och kommer med detaljerade 
direktiv då och då. 

4.6.  Ekonomiska styrmedel 

Bolagets ekonomi har länge styrts med hjälp av budget. Budgeten fungerar som verktyg för 
planering och uppföljning . Under senare år har planeringssyfte minskat då företagets 
turbulenta utveckling gör att budgeten ofta bli inaktuell samma dag som den framställts och 
för att man är medveten om att man inte har råd och möjlighet att blint stirra sig på det 
planerade. Företaget tror inte på att långsiktig planering är möjligt i den mån som behövs för 
att budgeten ska ha en mycket mer betydande roll. 
Däremot har budgetens främsta syfte varit uppföljning och budgeten kommer att användas 
trots att ett balanserat styrkort utvecklats i företaget. Uppföljningen utförs av bolagets 
ledningsgrupp och VD:n arbetar med prognoser under hela året. 
 
Som redan nämnt så har företaget i år arbetat med att ta fram ett balanserat styrkort (se bilaga 
3). Anledning till att de valde att ta fram ett balanserat styrkort var ökat behov av mätning 
inom andra perspektiv än den finansiella. Budgeten uppfyllde inte det kravet samtidigt som 
budgeten tenderade att vara inaktuell bara någon dag efter att den tagits fram.  
Det balanserade styrkortet ska hjälpa dem att få mer verklig bild av hur det ser ut för 
företaget. Styrkortet består av sex perspektiv: ekonomi, kund, process, utveckling, 
medarbetarna och leverantör. Leverantör är ett ganska ovanligt val men Anders betonar vikten 
av pålitliga, effektiva och prisvärda leverantörer. 
Vidare har varje perspektiv fått en person som ansvarar över utvecklingen i den. Man planerar 
ett inköp av datorer som hela tiden ska visa hur det ser ut för företagen inom varje perspektiv. 
Ur det balanserade styrkortet kan man avläsa att de har hittat 26 kritiska faktorer vilket ger 26 
nyckeltal man ska fokusera på. En del av faktorer är svårare att mäta en andra och Anders 
påpekar att trots att vissa nyckeltal inte är färdigtutvecklade är det ändå ett bra sätt att veta vad 
man bör fokusera på. I det balanserade styrkortet kan man avläsa var företaget befinner sig 
idag, om ett samt om tre år. 
Anders berättar att vägen till ett balanserat kort var lång och att man la ner mycket tid på varje 
steg.  
 
Steg 1: en SWOT analys gjordes där företagets styrkor och svagheter samt hot och 
möjligheter noggrant undersöktes. Speciellt fokuserade man på svagheter och hot. 
Steg 2: en kartläggning av företagets strategiska mål inom varje perspektiv 
Steg 3: ta fram kritiska faktorer inom varje perspektiv 
Steg 4: utse ”rätt” ansvarig för de olika perspektiven 
Steg 5: ta fram relevanta mått 
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Steg 6: undersöka i vilken omfattning målen är uppnådda idag dvs. företagets nuvarande 
situation 

4.7  Ekonomiska rapporter 

Vidare tog vi upp själva utformningen och distributionen av ekonomiska rapporter. Anders 
berättar att det hittills till stor del har handlat om att ekonomiavdelningen kommer med stora 
rapporten till ledningen och att man har varit väldigt dåligt på att sprida informationen vidare 
till de anställda. Idag är målet att göra även den informationen tillgänglig för de anställda i 
företaget. Idag har man möjlighet att få spontana rapporter av finansiell karaktär vilket de nu 
försöker utveckla vidare till andra perspektiv. Anders påpekar att man måsta ha aktuell 
information och att det inte räcker med tråkiga rapporter en gång i kvartalet. Dessa använd 
dock, i alla fall tills det balanserade styrkortet får genomslag. 

4.8  Övriga upplysningar  

• När det gäller tillväxt fokuserar man på omsättning. Antal anställda är av mindre 
intresse och Anders berättar att man hellre pratar om omsättning/ anställd än antal 
anställda. Deras erfarenhet är att det inte behöver vara bra att anställa många och att 
det för dem är viktigt att rätt person dvs. mer rätt kompetens och rätt inställning 
anställs vilket görs genom att anställa en i taget och vid behov. 

• Företaget styrs proaktivt, dvs. de blickar framåt . Det som har varit har varit, man har 
förhoppningsviss lärt sig något men att basera framtiden på det som har varit fungerar 
inte i ett företag som ständigt stöter på nya utmaningar som kräver nya lösningar. 
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5. ANALYS 
 
Detta kapitel kommer att inledas med en beskrivning av företagets ekonomiska styrning. 
Vidare kommer en analys av vilka faktorer och beslut som ligger bakom utformningen av den 
ekonomiska styrningen samt hur dessa striden med teorin att göras. 
 
Som jag redan i kapitel 1.3 förklarade ska uppsatsen uppfylla två syften . Det första syftet 
handlar om att genom en beskrivning av den ekonomiska styrningen på det valda företaget 
Jitech AB ta reda på ifall den traditionella ekonomistyrningen övergetts till förmån av den 
moderna verksamhetsstyrningen samt i vilken mån, medan det andra syftet handlar om att 
försöka ta reda på vilka beslut och avväganden ligger bakom utformningen av den 
ekonomiska styrningen och hur dessa strider mot vad den företagsekonomiska teorin 
förespråkar.  
För ökad läsbarhet kommer dessa syften i underkapitel 5.3-5.4. att vara invävda i analysen 
medan det i kapitel 5.1-5.2 kommer att vara klart uttryck på vilket sätt analysen uppfyller 
uppsatsens syfte. 

5.1 Strategi 

Som det i teoriavsnittet förklarades har strategins betydelse har ökat med åren i samband till 
förändringar som uppstått i företagens omvärld. Strategisk planering ska bl.a. öka 
medvetenheten om vilka förändringar som skett och varför, hur företaget kan och behöver 
förändra sin verksamhet för att möta dessa på bästa möjliga sätt samt hur resurserna kan 
nyttjas på bästa möjliga sätt. Länge har man dragit paralleller mellan strategi och planering 
vilket den moderna verksamhetsstyrningen går emot. Att strategi måste vara en välformulerad 
plan är något som kritiseras hårt i den moderna verksamhetsstyrningen. Strategisk planering 
ses som det mest använda verktyget när det gäller strävan att förbättra verksamheten 
(http://www.mvst.se) Samtidigt påpekas det att strategi inte längre är endast ledningens 
uppgift utan att även medarbetarna ska ha kunskap om de strategiska målen och förståelse för 
hur deras enskilda arbete leder till att uppsatta mål uppnås.(ibid.) 
 
Jitech AB använder strategisk planering som ett verktyg för att förbättra verksamheten i hög 
grad. Deras strategiska plan är ständigt aktuell då den revideras årligen. Formulerade mål 
används framförallt i syfte att öka kundernas medvetenhet om vad företaget står för och vad 
företaget lovar. Dessa välformulerade mål används även för att göra medarbetarna medvetna 
om vad företaget har lovat och vad det innebär samt vad de kan göra för att målen ska uppnås. 
Trots att man kan se de välformulerade mål som typiskt traditionell användning av strategisk 
planering kan man inte påstå att företaget har en traditionell syn på strategisk planering. 
Respondenten förklarar att strategi inte enbart är uppsatta mål och planer utan att varje litet 
beslut som fattas är ett strategiskt beslut. Även om strategisk planering används och är viktig 
är det strategiska tänkandet ännu viktigare för Jitech AB. Samtidigt som man ser att den 
moderna verksamhetsstyrningen har haft stor inverkan på ledningen ser man även att 
strategins traditionella syfte uppfylls. En beskrivning av Jitech AB ledningens syn på strategi 
visar, precis som tanken med uppsatsens första syfte var, att en övergång från traditionell 
ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning inte är fullkomlig.  
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Ovanstående analys uppfyller även uppsatsens andra syfte då den tar upp några av de viktiga 
beslut och avväganden som lett till utformningen av det ekonomiska styrsystemet.  
Analysen visar att företaget valt att behålla de formulerade strategiska målen för både 
kundens och de anställdas skull . Det har redan nämnts att den företagsekonomiska teorin 
kritiserat hårt detta påstående att strategi ska vara en välformulerad plan, vilket strider till viss 
del med vad ledningen på Jitech AB tycker. Strategi behöver inte enbart vara välformulerade 
planer men dessa ska inte heller förkastas helt, anser ledningen på Jitech AB. 
Snarare är det så att en kombination av det gamla och den nya ger bättre förutsättningar för 
företagets tillväxt, vilket är just tanken och målet med den ekonomiska styrningen  

5.2 Organisationsstruktur 

Företagets organisationsstruktur är en väldigt viktig faktor i den ekonomiska styrningen och 
hur ett företag organiseras beror på företagets situation och omvärld. Lindvall (2001) skriver 
att en mekanisk och byråkratisk organisation passar företag i stabil omvärld medan en 
dynamisk och flexibel struktur passar ett företag i föränderlig miljö med hård konkurrens. 
Vad menas med mekaniska och dynamiska strukturer tänker jag inte fördjupa mig in då det 
har större anknytning till organisationsläran än till den ekonomiska styrningen. Dock är det 
viktigt att nämna att decentraliserade företag ofta är de som ses som dynamiska och som det 
självklara valet för en modernare styrning. 
 
Jitech AB är ett företag som fortfarande använder en gammalmodig funktionsindelning där 
man har organiserat företaget i enheter för olika aktiviteter. Ett problem som ofta nämns i 
samband med funktionsorganisation är att det är svårt att se var resultatet egentligen uppstår 
och att det i sin tur leder till att motivationen sjunker. Vidare nämns svårigheten i att hålla 
kostnaderna nere som en nackdel då ingen ansvarar för dessa ( Lindvall, 2001). 
Även kommunikationssvårigheter tas upp som nackdel och att dessa kan leda till att kvaliteten 
blir onödig hög. Ledningen på Jitech AB tycker att dessa nackdelar inte har visat sig i 
verkligheten och att de går att lösa ganska lätt ifall de skulle uppstå. De menar att det med 
klara och realistiska mål i kombination med bra kommunikation mellan ledning och anställd 
samt ett fungerande belöningssystem går att hålla motivationen på hög nivå. Att 
resultatansvar skulle leda till ökad motivation anser de inte fungera på deras företag och att 
alla försök att införa press på medarbetarna endast lett till motsatsen. Kostnaderna övervakas 
även om de inte ligger i fokus och genom övervakning kan man se om det uppstår onödiga 
kostnader och ta reda på varför dessa uppstår samt hur det ska lösas. Den starka 
processorienteringen gör att man fokuserar på värdegivande processer och strävar efter 
ständiga förbättringar vilket ledningen ser som givande i försöket att hålla kostnaderna nere. 
En sak de dock inte vill äventyra med ökat ansvar och press på de anställda är kvalitet och 
säkerhet. Själva produktionen är indelad i team för att underlätta kommunikationen mellan 
ledning och anställda och för att ge medarbetarna en chans att vara delaktiga i besluten som 
rör deras arbete. Även det skapar motivation, t.o.m. högre än om de skulle få ansvara för 
resultatet. 
Ovanstående beskrivning uppfyller uppsatsens första syfte genom att visa att en man på Jitech 
AB valt att inte alls överge den traditionella organisationsstrukturen och att det teoretisk bästa 
är precis motsatsen till det fallstudieobjektet använder sig utav . Även uppsatsens andra syfte 
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uppfylls genom ovanstående beskrivning där flera väldigt viktiga avväganden och beslut från 
ledningens sida visar att det som förespråkas i teorin inte behöver vara det enda rätta och att 
man måste se till varje företags situation, bestående av både interna och externa faktorer. 
 

5.3  Traditionell ekonomistyrning vs. Modern verksamhetsstyrning 

Utifrån teoretisk kunskap om traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning 
samt insamlad empiri kommer en analys av fallstudieobjektets styrfilosofi att göras nedan. 
 

5.3.1 Kontroll eller empowerment 
I teoriavsnittet nämndes det att den moderna verksamhetsstyrningen betonar vikten av 
empowerment. Med empowerment menas att medarbetarnas deltagande i planeringen av 
verksamheten ökas och att man på så sätt erhåller högre motivation bland medarbetarna 
(Lindvall, 2001).  Respondenten på Jitech AB erkänner att det är något de först nu tar 
allvarligt på och försöker ändra. Hittills har företaget styrts mer eller mindre traditionellt där 
man utgått från den s.k. command and control principen.  
Idag försöker man ge medarbetarna friare händer när det gäller organiseringen av det dagliga 
arbetet. Som ett steg i den riktningen har man infört dagliga möten i de olika enheterna i 
produktionen där de får möjlighet att påverka arbetsfördelningen och där de även får 
möjlighet att komma med synpunkter och förslag på önskvärda ändringar. Allt i syfte att öka 
motivationen. Samtidigt vågar man inte riktigt släppa den kontrollerande rollen vilket 
ledningen anser behövs för att medarbetarna ska fortsätta vara motiverade. De menar att en 
anställd som vet att han eller hans arbete aldrig blir kontrollerad kan lätt börja slarva med 
viktiga saker som kvalitet.  
För att medarbetarna ska kunna delta i planeringen krävs det enligt Lindvall (2001) att de har 
tillgång till relevant information. Även här erkänns stora brister hittills och respondenten 
berättar att även här görs stora ansträngningar. Bl.a. ska det balanserade styrkortet med alla 
perspektiv, mål och mått finnas tillgängligt och åskådligt för alla intresserade. Vidare kommer 
man att arbeta med att förklara de strategiska målen för medarbetarna för att underlätta 
förståelsen av hur deras enskilda arbete påverkar hela företaget. Det är fortfarande diskutabelt 
ifall medarbetarna får större möjlighet att påverka den ekonomiska planeringen i framtiden då 
man fortfarande känner av en hierarkisk nivå i organisationen där ledningen tänker och 
anställda utför. Än så länge har man baserat sig på att öka deltagande och ansvar över det 
egna arbetet i produktionen vilket är ju ett steg i rätt riktning. 
 
Det balanserade styrkortet innehåller ett medarbetarperspektiv och ett av de uppgivna 
strategiska verktygen uppges vara medarbetarenkät. Tanken bakom denna är att gå ner i 
organisationen och fråga de anställda om deras åsikter. Det som är intressant är att veta vad 
man ska fråga de anställda och hur pass bindande dessa åsikter kommer att vara? Att 
genomföra en omfattande enkät och sedan välja att ignorera svaret samt att fråga de anställda 
om saker de inte är insatta i kan vara ett problem med det här strategiska verktyget. 
 
Utifrån ovanstående diskussion kan man dra slutsatsen att ledningen är fullt medvetna om 
betydelsen av empowerment samtidigt som de inte vill släppa kontrollen. En övergång från 
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traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning är teoretiskt sett inte fullgjord. 
Flera av ledningens åsikter bl.a. att minskad kontroll kan leda till minskad kvalitet strider 
direkt mot vad den moderna verksamhetsstyrningen förespråkar. Precis som under avsnittet 
5.1 om företagets strategi framkommer det att en kombination av traditionell ekonomistyrning 
och modern verksamhetsstyrning ger bättre förutsättningar för tillväxt än uteslutande den ena 
formen. 
 

5.3.2 Regelstyrning eller målstyrning 
Företaget arbetar med målstyrning i hög grad genom att sätta upp realistiska mål, varken för 
höga eller för låga, mål som alla ska vara medvetna om. En anledning till målstyrning är 
svårigheten att detaljstyra så många processer och så många anställda vilket kanske inte är 
den främsta anledningen teoretiskt sätt. Tanken bakom målstyrning är enligt Lindvall (2001) 
att medarbetarna själva ska ha större frihet och möjlighet att planera och påverka det dagliga 
arbetet. Ledningen är fullt medvetna om att de inte har inblick i hela produktionen vilket kan 
leda till att de missar behov av viktiga förändringar. Genom att överlåta ansvaret för 
arbetsutformning och arbetsfördelning ger man medarbetarna möjlighet att själva lösa eller 
komma med förslag på lösningar som ska leda till förbättringar i produktionen. Vidare har 
ledningen insett att detaljutformade regler enligt det traditionella tänkandet ofta ignoreras och 
att den största anledningen är att de inte är anpassade till verksamheten eller att de är för 
gamla. 
Lindvall (2001) tar upp en svårighet med målstyrning nämligen svårigheten i att sätta upp, 
inte bara realistiska utan även förståeliga mål. Det dagliga mötet man införde på Jitech AB är 
ett sätt att lösa problemet där de anställda har möjlighet att ställa frågor och få förklaring 
angående svårt förståeliga mål. 
Vår respondent påpekar dock att detaljstyrning kommer i viss mån där det behövs. 
Arbetsledarna arbetar nära de anställda i produktionen vilket ger dem möjlighet att komma 
med detaljerade anvisningar. Samtidigt har de möjlighet att kontrollera hur arbetet utförs 
vilket strider med tanken med målstyrning att det inte är väsentligt hur målen uppnås utan att 
de uppnås. Men på ett företag där stor fokus sätts på produkt kvaliteten är det kanske inte så 
smart att sluta med all detaljstyrning och kontroll.  
En nackdel med målstyrning är enligt Lindvall (2001) att man fokuserar för mycket på att 
uppnå själva målen så att man tar till genvägar dit och svårigheten i att överge den 
traditionella detaljstyrningen ligger nog i rädsla att försämrad kvalitet blir en av genvägarna. 
Då kan man ju gott säga att den bästa lösningen är precis det som ledningen på Jitech AB 
kommit fram till, nämligen målstyrning med viss detaljstyrning. Traditionellt tänkande om 
kontroll i kombination med modern tänkande om ansvar och motivation att uppnå uppsatta 
mål verkar vara ett väldigt framgångsrikt koncept vilket leder mig till slutsatsen att det är lika 
viktigt att fokusera på moderna verksamhetsstyrningens brister som den traditionella 
ekonomistyrningens brister.  
 

5.3.3 Utbudsstyrd eller efterfrågestyrd informationsgivning 
Tanken med den moderna verksamhetsstyrningens s.k. efterfrågestyrda informationsgivning 
är att ledningen, medarbetarna och grupperna ska kunna ta fram den informationen de 
behöver när de behöver den ( Lindvall, 2001). Möjlighet att få information när du behöver 
den finns i dagsläget på Jitech AB, dock är den tillgänglig endast för ledningen och endast av 
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finansiell karaktär. Genom att införa balanserat styrkort hoppas man på att få tillgång till 
ständigt aktuellt information om mer än det finansiella perspektivet samt möjliggöra tillgång 
till information även till de anställda i företaget. Det är då viktigt att se till så att anställda 
förstår innehållet i det balanserade kortet. 
Lindvall (2001) menar att övergången från traditionell informationsgivning som innebär att 
man fick standardiserade rapporter av ekonomiavdelningen vid bestämda datum till en 
modern informationsgivning där man själv tar fram den önskade informationen kan skapa en 
viss oro och osäkerhet. Detta kan man även se på Jitech AB som menar att det kommer att 
fortsätta med dessa standardiserade rapporter ett tag till, i alla fall tills det balanserade 
styrkortet får genomslag. 
 

5.3.4 Reaktiv eller proaktiv styrning 
Den traditionella ekonomistyrningen har kritiserats hårt på grund av att den är reaktiv vilket 
innebär att man arbetar med gammal och irrelevant information som hämtas ur 
redovisningssystemet (Lindvall, 2001). Ledningen på Jitech AB använder information från 
redovisningen endast i uppföljningssyfte dvs. att undersöka vilken mån förra årets mål har 
uppnåtts. Ledningen har tillgång till aktuell information som kan hämtas vid behov. Samtidigt 
arbetar VD:n med ständiga prognoser vilket betyder att de inte blint följer den uppsatta 
budgeten och detta tyder på att ledningen arbetar med proaktiv styrning istället.  
I det här avseende har den traditionella ekonomistyrningen övergetts helt till förmån för den 
moderna verksamhetsstyrningen. 
 

5.3.5 Del eller helhetsperspektiv  
Ansvarsredovisning är en viktig punkt i den traditionella ekonomistyrningen och att företaget 
delas in i ett antal enheter där varje enhet har eget resultatansvar och en chef som har frihet 
över enhetens ledning så länge den stämmer överens med givna ekonomiska ramar är en 
vanlig företeelse ( Lindvall, 2001). Det här delperspektivet innebär en stor risk att man börjar 
se på enheternas bästa istället för att se till hela företagets bästa. Detta är de ganska medvetna 
på Jitech AB och de väljer att genom en funktionsindelning utan resultatansvar få en 
verksamhet där alla strävar mot samma mål. Funktionsindelningen kopplas ofta samman med 
den traditionella ekonomistyrningen samtidigt som resultatansvar kopplas med den moderna 
verksamhetsstyrningen. Helhetsbilden är väldigt viktig och ledningen ser 
resultatansvarsindelade enheter som något negativt av flera skäl vilket har redovisats i kapitel 
4. Den traditionella organisationsstrukturen i kombination med en modern fokusering på hela 
företaget verkar vara en väldigt lyckad kombination på Jitech AB trots att man inte följer den 
”teorietiskt korrekta” lösningen. Dock är det viktigt att påpeka att det balanserade styrkortet, 
där man har olika personer som ansvarar för var sitt perspektiv kan leda till att den ansvarige 
fokuserar endast på sitt perspektiv och inte företaget som helhet vilket kan framkalla 
delperspektiv tänkandet. Då det balanserade styrkortet inte har fått genomslag går det inte att 
säga att det kommer att bli ett problem utan endast att det kan vara något ledningen borde 
tänka igenom det en gång till. 
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5.3.6 Antigen eller eller både och  
Den traditionella ekonomistyrningen är antigen eller utformad. Antigen har man 
decentralisering eller centralisering t.ex. vilket man försöker ändra till ett så kallat både -och- 
tänkande i den moderna styrningen (Lindvall, 2001). 
Den här övergången är ganska självklar för Jitech AB. Den tillämpar både och styrningen i 
hög grad vilket kan vara orsaken till att de behållit en hel del faktorer ur den traditionella 
ekonomistyrningen och kompletterat med faktorer ur den moderna verksamhetsstyrningen. 
För vem säger att man måste ha antigen detaljstyrning eller målstyrning när det i verkligheten 
har visat sig fungera med både – och. 
 
Två viktiga faktorer i ett företag är stabilitet och flexibilitet. Under den traditionella 
ekonomistyrningen var man mer eller mindre tvungen att välja en av dessa faktorer . Den 
moderna verksamhetsstyrningen ger möjlighet att uppnå både stabilitet och flexibilitet vilket 
kan vara en anledning till att företaget lyckas uppnå lönsam tillväxt och växa trots den hårda 
konkurrensen som råder på marknaden. 
 

5.3.7 Kostnadsorienterad eller värdeorienterad styrning 
Lindvall (2001) skriver att övergång från en traditionell kostnadsorienterad styrning till en 
modern värdeorienterad styrning är en viktig förändring som inte fått så stort genomslag som 
man önskat sig. Med värdeorienterad styrning menas att vikten läggs på att skapa värde för 
både kunden och ägarna. Den här formen av styrning kallas även för processtyrning där det 
huvudsakliga intresset inte längre ligger i att veta till vad resurserna använts utan hur de har 
använts ( Lindvall, 2001). 
Jitech AB är starkt processorienterade vilket innebär att fokus flyttats från själva produkterna 
till kunden. Detta återspeglas i deras affärsidé och deras strategiska plan. Kvalitet och 
säkerhet är två ord som bäst beskriver vad företaget satsar på och därmed kan vi dra slutsatsen 
att de hellre ökar kostnaderna en aning än förlorar kunder, vilket är nästan en självklarhet om 
företaget ska lyckas på en marknad med så hög konkurrens.  
En annan viktig faktor är priserna vilket innebär att man måste anpassa och förändra 
verksamheten till det bättre genom att ständigt övervaka och skaffa nya tekniker som leder till 
att arbetet utförs bättre och billigare. Även det strider mot kostnadsorientering då nya 
maskiner kostar en hel del. Ur Jitech AB:s affärsidé kan vi avläsa att en del omfattande 
nyinvesteringar planeras vilket stödjer min uppfattning att man fokuserar på 
processförbättringar som leder till ökat värde istället för enbart kostnaderna. 
Det bekräftades även av Anders som sa: 
 

”även om kostnaderna är A och O i ett tillverkande företag är det absolut 
omöjligt att endast sträva att minska dessa. Ibland kan ökade kostnader vara bra 
om de leder till att processerna förbättras och att det i slutändan leder till högre 
värde för både kunden och oss.” (Anders Paulsson, vice VD Jitech AB) 
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5.4 Styrverktyg  

Som det redan nämnts i uppsatsen så har ju övergången från traditionell ekonomistyrning till 
modern verksamhetsstyrning medfört att även styrverktygen fått anpassas och att även en del 
helt nya styrverktyg tagits fram i syfte att underlätta den ekonomiska styrningen som nu fått 
fler faktorer att analysera och styra. 
Även här möts jag av en långt ifrån fullgjord övergång på Jitech AB. Man har valt att ta fram 
ett balanserat styrkort på företaget i syfte att underlätta styrningen och kontrollen av de sex 
perspektiven företaget anser är viktiga för sin fortsatta tillväxt. Budgeten kommer dock att 
användas vidare, främst i uppföljningssyfte visserligen men det omfattande arbete som 
budgetframställandet innebär verkar vara en aning meningslöst om budgetens enda syfte ska 
vara uppföljning. Kritiken mot budgeten stämmer ganska bra överens med Jitech AB 
ledningens åsikter nämligen att den skapar låsningar i beslut, att den bygger på förenklade 
prognoser och att den framtvingar kortsiktigt tänkande på grund av den onaturliga 
periodindelningen. Det balanserade styrkortet anses vara lösningen på ovanstående problem. 
Genom att ta fram viktiga perspektiv och strategiska mål i var och en av perspektiven samt 
hur dessa ska mätas förväntar man sig få en bättre bild av företagets situation. 
Det har visat sig vara svårt att hitta relevanta mått i det balanserade styrkortet samt att den del 
mål går att ifrågasätta vilket redan tagits upp i avsnitt 5.3.1. 
Vidare är det viktigt att påpeka att även det balanserade styrkortet där olika personer ansvarar 
för olika perspektiv, vid felaktig användning kan leda till att man fokuserar på sitt perspektiv 
och inte på företaget som helhet. 
Att helt överge budgeten till förmån av balanserat styrkort, ett styrmedel man inte vet hur det 
ska fungera eller om det kommer att fungera kan vara väldigt skrämmande och oroväckande 
vilket gör att budgeten kommet att användas vidare ett tag till, i alla fall tills det balanserade 
kortet får det förväntade genomslaget och man vänjer sig vid tanken att det är styrkortet man 
styr med och inte budgeten. 
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6. SLUTSATS 
 
 
Uppsatsens avslutande kapitel innehåller en sammanfattning över forskningsresultat samt en 
diskussion om övergången mellan traditionell ekonomisk styrning till modern 
verksamhetsstyrning. Kapitlet avslutas med förslag för fortsatt forskning 
 
 

6.1 Sammanfattning av forskningsresultat 
 
Övergången från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning är i 
verkligheten mycket svårare än man kan tro när man läser litteraturen. Lindvall (2001) skriver 
själv att de drastiska förändringar som tas upp i litteraturen sällan genomförs och att 
övergången är mjukare och sker gradvis. Det Lindvall (2001) inte tar upp är att alla förslagna 
förändringar kanske inte är det bästa för företaget och att de tom kan leda till det motsatta.  
 
När man fått mer kunskap om hur ett ständigt växande företag styrs är det ganska klart att 
övergången kanske inte bokstavligt talat innebär att allt traditionellt släpps i förmån för 
moderna begrepp.  
 
Strategi har stor betydelse för dagens företag vilket visar sig stämma i verkligheten då 
strategisk planering är ett av de viktigaste styrverktygen på Jitech AB. Ledningen använder 
både formaliserade planer vilket tyder på att det traditionella tänkandet att strategi är en plan 
finns kvar samtidigt som de använder strategisk tänkande utan planer dagligen. Det tyder på 
att man har en modern syn på strategi där man inte behöver formulera och planera allt för att 
det ska räknas som strategi samtidigt som man väljer att fortsätta med den traditionella 
strategiplaneringen. 
 
Jitech AB har en ytterst traditionell och gammalmodig organisationsstruktur. Enligt 
litteraturen borde det funktionella organisationen inte passa alls vilket inte stämmer med 
verkligheten. Snarare är det så att det som oftast föreslås som den bästa lösningen är det som 
visat sig vara helt fel val för Jitech AB. Slutsatsen blir att det är/borde vara varje företags 
specifika situation som avgör valet av organisationsstruktur. Hänsyn bör tas till både interna 
faktorer så som medarbetarnas motivation och externa så som konkurrens.  
 
Den moderna styrfilosofin betonar vikten av empowerment till skillnad från den traditionella 
där kontroll var nyckelordet. Verkligheten visar att empowerment inte behöver utesluta viss 
kontroll och att kombinationen av dessa två faktorer som inte anses kunna fungera ihop är 
ytterst möjlig och ger bättre förutsättningar för tillväxt.  
 
Målstyrning anses vara det rätta valet för ett växande företag i turbulent miljö av flera skäl. 
Svårigheten med att detaljstyra många processer och många anställda samt ökad motivation 
hos medarbetarna räknas upp som de viktigaste skälen till att övergå till modern målstyrning 
istället för traditionell detaljstyrning. Men även en ganska viktig nackdel tas upp med 
målstyrning nämligen att själva måluppfyllelsen tar över och att det viktigaste blir att uppnå 
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målet och inte hur vilket bl.a. kan leda till kvalitet försämringar. Den bilden stämmer överens 
med verkligheten på Jitech AB där man arbetar med målstyrning i hög grad just pga. ovan 
nämnda fördelar med målstyrning men där man ändå arbetar även med kontrollerande inslag 
för att undvika att kvaliteten och/eller säkerheten drabbas. Moderna verksamhetsstyrningens 
brister måste också uppmärksammas och kompletteras även om det innebär att visa 
traditionella inslag återinförs 
 
Nästa faktor som skiljer den traditionella ekonomistyrningen och moderna 
verksamhetsstyrningen åt är utformningen tillvägagångssättet vid informationsgivning. Den 
moderna verksamhetsstyrningen innebär att man slipper omfattande rapporter av 
ekonomiavdelningen vid bestämda datum och att man istället ska ha möjlighet att få fram 
önskad information när man behöver den. Att man trots möjligheten till att ta fram aktuell 
information när den behövs fortsätta med standardiserade rapporten kan vara ett tecken på 
osäkerhet och oro inför det nya systemet. Om osäkerheten försvinner eller förstärks med 
införande av ett balanserat styrkort som innehåller ännu fler faktorer man ska kunna mäta och 
analysera återstår dock att se. 
 
Att se företaget som en helhet är nästa viktiga faktor under modern verksamhetsstyrning 
samtidigt som divisionalisering ofta föreslås som ”rätt” organisationsstruktur. En ganska stor 
nackdel med divisionalisering finns dock nämligen att enheterna börjar fungera som små 
företag och bara ser till sitt eget bästa. Jitech AB är fullt medvetna om det och väljer att 
använda en väldigt traditionell funktionsorganisation istället. Den i kombination med att man 
genom stark processorientering och målstyrning arbetar med att se företaget som helhet tyder 
på att man måste se till det enskilda företagets situation även om det strider med det som 
föreslås i litteraturen.   
 
Den trots allt viktigaste skillnaden ligger i ifall företaget är kostnads- eller värdeorienterat och 
med tanke på Jitech AB:s starka processorientering kan man gott säga att det är den punkten 
där man ser klara tendenser att övergå till en modern verksamhetsstyrning och helt överge den 
traditionella ekonomistyrningens filosofi. 
Jitech AB använder sig även av en proaktiv styrning som blickar framåt och där problemen 
löses grundligt och helst innan de uppstår vilket är nästa punkt där den traditionella 
ekonomistyrningen övergetts helt och hållet.  
 
Både -och- tänkandet är typiskt för modern verksamhetsstyrning till skillnad från den 
traditionella där man fick välja mellan antigen det ena eller det andra. Jitech AB tillämpar 
både - och – tänkande i hög grad och jag kan inte låta bli att fråga mig om det är just det som 
gör att den traditionella styrningen fortfarande används i så hög grad inom företaget. Både – 
och – tänkande ger företaget möjlighet att använda det bästa av två olika styrfilosofier och på 
så sätt komma fram till framgångsrika kombinationer som leder till högre tillväxt. 
 
Och är det så, så kan man ju med gott samvete säga att ledningen på Jitech AB använder sig 
av moderna verksamhetsstyrning . 
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6.2 Slutsats 
Efter intervjun var jag säker på att uppsatsens slutsats skulle bli att företaget använder en 
modern verksamhetsstyrning och att ledningen valt att överge den traditionella 
ekonomistyrningen. Vid närmare analys, visade det sig att ledningen behållit en hel del 
faktorer som starkt förknippas med den traditionella ekonomistyrningen. Vid närmare 
eftertanke sa även respondenten klart och tydligt vid flera tillfällen att vissa traditionella 
styrmetoder inte ens planerar att överges. Hur kan det då komma sig att jag mitt första intryck 
inte stämde överens med verkligheten? 
 
Modern verksamhetsstyrning är i litteraturen beskriven som ren motsats till den traditionella 
ekonomistyrningen. Uppsatsens första syfte var att genom en beskrivning av den ekonomiska 
styrningen på Jitech AB ta reda på ifall den traditionella ekonomistyrningen övergetts till 
förmån av den moderna verksamhetsstyrningen samt i vilken mån vilket jag anser besvaras 
mer än väl i uppsatsen. 
Förutom att fallstudien visar att en fullständig övergång inte har skett visar den även att en 
fullständig övergång inte är något ledningen på Jitech AB strävar efter.  
Den framgångsrika ledningen på Jitech AB är en lyckad kombination av det man anser passa 
bäst företagets situation från båda styrfilosofierna. Just att utforma den ekonomiska 
styrningen med hänsyn till det enskilda företagets situation är något som anses vara viktigt 
idag vilket togs upp i kapitel 3.2.  och just det tänkandet att ta fram det bästa för det enskilda 
företaget gjorde nog att mitt första intryck var att Jitech AB var ett företag som övergett den 
traditionella styrningen helt och hållet. 
 
Uppsatsens andra syfte nämligen att ta reda på vilka faktorer och avväganden som ligger 
bakom utformningen av den ekonomiska styrningen på Jitech AB uppfylls också till hög grad 
i uppsatsen då flera faktorer tas upp och diskuteras i analysen. Dock är det viktigt att påpeka 
att det troligtviss ligger fler faktorer bakom utformningen som jag inte fick reda på . 
 
Med tanke på företagets kraftiga tillväxt vågar jag påstå att modern verksamhetsstyrning inte 
behöver utesluta allt som anses tillhöra den traditionella ekonomistyrningen och att den 
moderna verksamhetsstyrningen som den beskriv i litteraturen inte alltid är det bästa valet för 
ett företag. Vidare drar jag slutsatsen att den lyckade kombinationen mellan traditionell 
ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning som används på Jitech AB är ett 
modernare alternativ än den moderna verksamhetsstyrningen så som den beskrivs i 
litteraturen.  
 
Den stora frågan nu i slutet av mitt arbete är ifall mina resultat är generaliserbara vilket jag 
vågar påstå att de efter en grundligt utfört studie av ett existerande, växande företag. 
Då menar jag inte att just utformningen at den ekonomiska styrningen på Jitech AB är det 
bästa lösningen för alla företag, inte ens för lika stora företag i lika turbulent miljö. Det jag 
menar är generaliserbart med mitt arbete är slutsatsen att man ska utforma den ekonomiska 
styrningen med hänsyn till det enskilda företagets situation och att det ”rätta” svaret för hur 
ett företags ekonomiska styrning ska utformas inte går att hitta i litteraturen.  
 
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
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Att forska och skriva om den ekonomiska styrningen ger många vägar man kan välja vilket 
har visat sig mer än tydligt under arbetets gång. Många gånger har det varit svårt att inte 
hamna på ett sidospår som i sig kan leda till ett nytt arbete inom ämnet ekonomisk styrning.  
 
Ett av de sidospår jag hade svårt att släppa var den fortfarande starka rollen av kontroll som 
försvårar både empowerment och målstyrning, så som de definieras inom den 
företagsekonomiska teorin.  
 
Ytterligare ett intressant ämne skulle vara processorienteringen och målstyrningen hos icke – 
tillverkande företag.  
 
Vidare föreslås en undersökning ifall övergången mellan traditionell ekonomistyrning till 
moderna verksamhetsstyrning är av annan karaktär i andra branscher. 
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1.) Beskriv kortfattat företagets utveckling i ekonomiska termer: omsättning, antal 

anställda 
 
 

2.) Företagets vision – har den förändrats i takt med tillväxt och hur? Är det ledningen 
som utformat den, anses den vara motiverande av de anställda? 

 
 

3.) Affärsidé – samma fråga som om vision 
 
 
       4.) Strategi – hur ser det ut idag och hur såg den ut innan, vad har varit den största 

förändringen? 
            Strategisk planering har den alltid varit av stor betydelse, har dess roll förändrats och i 

så fall pga. av vad? Är era strategiska mål realistiska och hur uppfattas de av 
personalen, hur ofta görs planer?  

 
STYRNING GENOM VAL AV ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

1.) Vilken organisationsform har JITECH? Funktions, divisions, eller och hur såg det ut 
när ni startade verksamheten? Resultatenheter? Vilka faktorer motiverade er till byte, 
vilka fördelar upplever ni med den nya resp. den gamla formen. Vilka nackdelar? Hur 
har kommunikationen i företaget ändrats med den nya formen? Motiveringen? 

 
MODERN VS TRADITIONELL STYRNING 
– kontroll eller empowerment 
– regelstyrning eller målstyrning 
– Utbudsstyrd eller efterfrågestyrd informationsgivning 
– reaktiv eller proaktiv styrning 
– del eller helhetsperspektiv 
– antigen eller eller både och 
 – Kostnadsorientering eller värdeorientering 
          
STYRMEDEL 
– Budget? 
– BSC? 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 2: ORGANISATIONSSTRUKTUREN JITECH AB 
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kn.chef Tony Engberg 

Service och underhåll 
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Planerare/beredare-
laser/stans 

Mattias Strandh 

Personalchef Billy 
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Ekonomichef Tony 
Fohlin 

Platschef Ronneby 
Mikael Johnsson 

Försäljningschef 
Roland Johnsson 

Konstruktionsansvar 
Roland Johnsson 

Inköpschef 
Rune Carlsson 

Produktionsledare 
J. Elmberg 1,8-9 
M. Adamsson 2 

H. Persson 3 
S. Johansson 4 

T. Enberg 5 
G. Lundh 6 

T. Karlsson 7 
T. Johansson 10 
A. Stålered 11 

X 12 
M. Hjalmarsson 13 

F. Bandling 14 
T. Karlsson 15 

 

anskaffare 
Konstruktör/projekt 

ledare 
Försäljningsansvariga/

tekniska försäljare 

 
Ordermottagare 

Material-och flödesstyrning/ operatörer/montörer 
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Ansvarig Status  Färdigtid Nuläge Mål år 1 Mål 3 år 
          målframtagning

EKONOMI
1 Vinstmarginal TF OK 2007-04-01 8,20% 10% 12%
2 Minska kapitalbindning i lager och PIA TF OK 2007-04-01 43"SEK 44"SEK 25"SEK
3 Soliditet TF OK 2007-04-01 25% 30% 40%
4 Kassalikviditet TF OK 2007-04-01 109% 120% 130%
5 Omsättning per anställd TF OK 2007-04-01 1" SEK 1,2 " SEK 1,5"SEK
6 Finansiering av expansion TF Pågår 2007-06-01

KUND
7 Nöjd Kundindex RJ Pågår 2007-01-06
8 Bättre kundprognoser för att kunna styra RJ OK 2007-12-31 20% 60% 90%

resursbehovet. Tillförlitliga prognoser i %
9 Antalet reklamationer(reklamation/omsätt) TE Pågår 2007-06-01 400-500/år

PROCESS
10 Minska antalet akkuttransporter med egen AP OK 2007-04-01 5st/vecka 3st/veck 1st/vecka

bil
11 Öka leveransprecisionen AP OK 2007-04-01 77% 95% 99%
12 Minskade produktionsstopp - AP Pågår 2007-06-01
13 Minskade ställtideri kantpress, robot , svets AP OK 2007-04-01 45 min 20min <10min
14 Öka lageromsättningshastigheten TF OK 2007-04-01 1,5ggr 2,5ggr 5ggr

UTVECKLING
15 Affärssystemets utveckling/implemenetering RJ OK 2007-04-01 60% 100% -

enligt kravspecifikation
16 5S RJ OK 2007-04-01 steg 2 steg 5 steg 5
17 Samtliga medarbetare genomgår "Lean- AP OK 2007-04-01 63 med alla med -

spelet"
18 Bonussystemet kopplat till vinst samt RJ OK 2007-04-01 analys infört år -

övriga verksamhetsmål pågår 2007
19 Förbättringsförslag per månad AP OK 2007-04-01 13 st 24 st 48 st

MEDARBETARE
20 Medarbetarenkät BL OK 2007-04-01 3,1 4 4,3
21 Medarbetarnärvaro BL OK 2007-04-01 95,80% 96,70% 98%
22 Utbildningstimmar i snitt per medarbetare BL Pågår 2007-06-01
23 Rekrytering av kvalificerad personal BL Pågår 2007-01-06

LEVERANTÖR
24 Minska ledtiderna genom införandet av RC OK 2007-04-01 30 dagar 10 dagar 5 dagar

bemyndigandet hos "flaskhals -och 
strategiska leverantörer"

25 Fler ramaavtal med "flaskhals- och RC OK 2007-04-01 1 st 15 st alla
strategiska leverantörer"
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