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SAMMANFATTNING 
 
Titel:  Kan företag hantera ekonomistyrning med balans och fokus?  

En bedömning av tre tillverkande företags balans och fokus inom sin ekonomistyrning. 

 
Författare: Marina Hugosson 
  Anette Paulsson 
 
Handledare:  Henrick Gyllberg 
 
Bakgrund: Många företag tillämpar olika metoder för att styra sin verksamhet. Det 

grundläggande för företags utveckling är att använda en ekonomistyrning som 
passar för företagets verksamhet samt att ekonomistyrningssystemet tillämpas 
på ett optimalt sätt för att uppnå de bestämda mål som företaget formulerat. 
För att företag skall kunna uppnå en ekonomistyrning som fungerar på ett 
optimalt sätt, krävs det att företag kan hantera balans och fokus i både tid, rum 
och aspekter. 

 
Problem: Det problem som fångat vårt intresse och som vi vill undersöka närmare är om 

företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. I den 
dynamiska omgivning som vi lever i krävs det att företag har en fungerande 
ekonomistyrning. Det kräver bland annat en planering av verksamheten på 
både lång och kort sikt samt att det görs på ett sätt så att både balans och fokus 
kan hanteras inom deras ekonomistyrning. Således är frågan om företag kan 
hantera både balans och fokus inom sin ekonomistyrning och vad är det för 
faktorer som gör att de klarar alternativt inte klarar att hantera balans och 
fokus. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag kan hantera ekonomistyrning 

med balans och fokus.  
 
Metod: Vi har arbetat efter den kvalitativa forskningsmetoden för att undersöka vårt 

problem och försöka förstå dess fenomen. Vårt undersökningsmaterial har 
samlats in genom intervjuer. Utöver vårt intervjumaterial har vi som underlag 
för vårt kandidatarbete använt oss av material som tidskrifter och litteratur 
inom ämnesområdet ekonomistyrning. 

 
Slutsats: Det som tydligt framkommer i vår undersökning är att företag som kan hantera 

både balans och fokus inom sin ekonomistyrning tillämpar ett 
ekonomistyrningssystem som hjälper företag att beakta de faktorer som vi 
anser är viktiga för att de skall kunna anpassa, förbättra och utveckla sin 
verksamhet efter omgivningens krav. De företag som kan hantera balans 
och/eller fokus idag har ingen garanti för att den skall kvarstå för all framtid. 
Det gäller att de företagen hela tiden följer upp verksamheten, motiverar 
medarbetarna, samordnar för att uppnå måluppfyllelse samt bemöter 
förändringar på ett positivt sätt för att upprätthålla sin balans och fokus inom 
ekonomistyrningen. Även det företag som inte kan hantera balans och fokus 
idag inom sin ekonomistyrning kommer troligtvis att kunna hantera det om 
företaget fortsätter sitt arbete med att förbättra och utveckla sin verksamhet 
samt motivera medarbetarna. 
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ABSTRACT 
 
Title:  Can companies handle management control with balance and focus?  

A judgement of balance and focus within three manufacturing companies management control. 

 
Authors: Marina Hugosson 
  Anette Paulsson 
 
Supervisor:  Henrick Gyllberg 
 
Background: Many companies use different methods to manage their organisation. 

Fundamental for companies’ development is to use a management control that 
fit the company’s organisation and that the management control systems are 
used in a way that they reach their goals. It is important for companies to 
handle balance and focus in both time, room and aspects for attain a working 
management control. 

 
Problem: The problem that we wanted to investigate was if companies can handle 

balance and focus within their management control. The dynamic environment 
that we live in demand that companies have a working management control. It 
requires for example that companies plan their organisations in both long and 
short term and that they plan in a way that the companies can handle both 
balance and focus within their management control. Consequently the question 
is if companies can handle both balance and focus within their management 
control and which the factors are that affect if they can or cannot handle 
balance and focus. 

 
Purpose: The purpose with this essay is to investigate if companies can handle balance 

and focus within their management control. 
 
Method: We have worked with the qualitative investigationmethod to investigate our 

problem and try to understand its phenomena. We have collected our material 
for the investigation by interviews. Beyond our material from the interviews 
we have also used journals and literature from the subject field management 
control as foundation for the essay. 

 
Conclusion: Our investigation illustrate that companies that can handle balance and focus 

within their management control use management control systems, that help 
companies to observe the factors that we consider are important for companies 
to adjust, improve and develop their organisations to reply to the 
environment’s demand’s. Companies that can handle balance and/or focus 
today have no guaranties that they can handle it in the future. The companies 
have to follow up and co-ordinate their organisations to reach the companies 
goals, motivate their employees, and reply to changes in a positive way to 
maintain their balance and focus within their management control. If the 
company cannot handle balance and focus within their management control 
today it can probably handle it in the future if the company continues to 
improve and develop their organisation and motivate their employees. 
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Inledning 
 

Inledning 
Företag som verkar inom en dynamisk omgivning måste hela tiden anpassa sig till 

marknadens krav och önskemål för att kunna bemöta konkurrenterna och kunderna på ett så 

bra sätt som möjligt. Det kan företag göra genom att planera, följa upp och samordna sin 

verksamhet. Det är därför viktigt för företag som vill utvecklas att de inte lutar sig tillbaka 

och förlitar sig på sin nuvarande position på marknaden. Hjälpmedel som företag kan tillämpa 

för att planera, följa upp och samordna sin verksamhet är olika ekonomistyrningsmodeller. 

Företag kan använda sig av antingen redan kända ekonomistyrningsmodeller, som till 

exempel det balanserade styrkortet eller prestationspyramiden. De kan även själva utarbeta en 

modell eller modeller för ekonomistyrning inom företag. Ekonomistyrningsmodellerna kan 

också bidra till att företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. Om 

företag kan hantera balans inom sin ekonomistyrning bedöms bland annat utifrån dess 

planering, förändringsbenägenhet, ansvarsfördelning, samordning, formella och informella 

styrmedel samt tillämpning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal. För bedömning av 

fokushantering inom ekonomistyrningen beaktas bland annat faktorer som om företags 

affärsidé, strategier och mål är förmedlade och förankrade till alla inom företaget, om alla 

medarbetar inom ett företag tänker på företagets bästa vid beslutsfattande och om företag med 

hjälp av finansiella och icke-finansiella nyckeltal följer upp verksamheten för att förbättra 

den. Om företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning innebär det att de 

tillämpar ett ekonomistyrningssystem som på ett bra sätt utvecklar verksamheten dit företaget 

vill nå. 
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Bakgrund 
 

 
1. Bakgrund 
Många företag tillämpar olika metoder för att styra sin verksamhet. Det grundläggande för 

företags utveckling är att använda en ekonomistyrning som passar för företagets verksamhet 

samt att ekonomistyrningssystemet tillämpas på ett optimalt sätt för att uppnå de bestämda 

mål som företaget formulerat. När företag har utformat sin affärsidé samt sina strategier och 

mål är det bara för företaget att följa strategierna och på så sätt uppnå målen som alla ingår i 

affärsidén. Det här är däremot inte så enkelt som det låter för om det vore så okomplicerat 

skulle det finnas betydligt fler framgångsrika företag än vad det finns idag och företag som 

misslyckas med konkurs som följd skulle knappast existera. Följaktligen är verkligheten inte 

så enkel men det finns genvägar för att förenkla den, bland annat genom planering. Planering 

är mycket viktigt inom företag för att medarbetarna skall veta vad de skall arbeta efter samt 

att det finns resurser för att kunna utföra arbetet. Många författare talar om att företag kan 

planera sin verksamhet enligt de tre tidsperspektiven strategisk, taktisk och operativ 

planering. Den strategiska planeringen sträcker sig långt fram i tiden, vanligtvis tre år eller 

längre. Till den taktiska planeringen som även benämns administrativ eller 

verksamhetsplanering är den strategiska planeringen en grund. Taktisk planering sträcker sig 

över en tidsperiod på ett till tre år. Den operativa planeringen avser det dagliga arbetet.1,2 

 

Det krävs att balans och fokus kan hanteras i företag både på lång och på kort sikt såväl i det 

dagliga arbetet där akuta problem måste lösas samt mellan den taktiska planeringen och 

företagets strategier. För många företagsledare är det ett problem att ständigt tänka på 

resultatet för att aktieägarna inte skall bli missnöjda. Beslut som fattas för att endast tillgodose 

ägarnas intressen kan leda till att resultatet blir sämre än nödvändigt. De besluten är ofta även 

missgynnande för företag sett ur ett längre tidsperspektiv eftersom investeringar som behöver 

göras inte görs för att ägarna inte vill investera mer kapital. På så sätt kan det vara svårt för 

företagsledningen att fokusera på relevant information som stödjer företagets strategier samt 

att hantera balans och fokus mellan strategierna. För att åstadkomma en effektiv 

ekonomistyrning gäller det att ett företag kan hantera balans och fokus mellan mål som skall 

presteras på lång och kort sikt. Eftersom det är viktigt att företags strategiska mål 

överensstämmer med dess taktiska och operativa mål. Det är också viktigt att balans och 

fokus kan hanteras inom företag. Många företag väljer att fördela ut ansvar till olika 

1 Greve, J. (1996). Budget. 
2 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
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avdelningar inom företaget eftersom det är motiverande för medarbetarna när de känner att de 

är med och påverkar inom företaget. Det är då viktigt för företaget att de fördelade ansvaren 

samordnas på ett lämpligt sätt eftersom det är väsentligt att företaget som helhet utvecklas 

efter de fastlagda strategierna och målen. Ansvarstagarna får inte tänka på sin egen avdelnings 

bästa vid beslutsfattande utan skall tänka på hela företagets bästa annars arbetar inte företaget 

mot samma mål, vilket leder till att företagets formulerade mål inte kan uppnås. När företag 

skall följa upp sin verksamhet är det viktigt att företagets ekonomiska läge betraktas för att till 

exempel följa företagets försäljningsutveckling eller se hur stor vinst som företaget genererat 

under en viss tid. Det är också viktigt att andra faktorer följs upp inom företaget. Det kan till 

exempel vara uppföljningar över hur medarbetarna inom företaget mår eller hur kvaliteten är 

på företagets produkter. Det är väsentligt eftersom företagets medarbetare måste känna sig 

tillfreds för att utföra ett bra arbete och kvaliteten är viktig för att företaget inte skall förlora 

sina kunder.3 

 

1.1 Problemdiskussion 
Inom ett företag är det viktigt att verksamheten har ett ekonomistyrningssystem som är 

anpassat för företaget samt att det används på rätt sätt för att företaget skall kunna hantera 

balans och fokus inom sitt ekonomistyrningssystem. Det är däremot inte helt säkert att företag 

klarar att hantera sin balans och sitt fokus trots att de både har ett anpassat 

ekonomistyrningssystem och att det används på rätt sätt, eftersom företaget till exempel har 

bytt ägare nyligen och har därmed inte kommit in i rutinerna för ekonomistyrning ännu. För 

ett väl fungerande företag eller organisation krävs det att ekonomistyrningssystemet fungerar, 

till exempel att bidra till att den operativa planeringen överensstämmer med strategierna.4 Vi 

anser att det är organisationen som definierar vilket ekonomistyrningssystem som tillämpas i 

företag och inte ekonomistyrningssystemet som definierar organisationen. Det beror på att 

ekonomistyrningssystemet kan se olika ut beroende på vilken organisationsform företaget har, 

det vill säga en platt organisation har ett annorlunda ekonomistyrningssystem än en hierarkisk 

organisation. Vi tror att ett företag med en platt organisation kräver mer samordning än 

företag med hierarkisk uppbyggnad eftersom den hierarkiska organisationen har färre 

beslutsfattare än den platta organisationen. Det innebär även att ett företags balans och fokus 

3 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
4 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
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påverkas av dess organisationsform. Det finns även andra faktorer som påverkar vilket 

ekonomistyrningssystem som företaget väljer att tillämpa, det är faktorer som kulturer och 

traditioner inom företaget. De här faktorerna som företagets medarbetare arbetar efter bör 

stödja företagets strategier annars kan det leda till att medarbetarna inom företaget arbetar mot 

olika mål. Vi anser således att om organisationen har ett anpassat ekonomistyrningssystem för 

företaget som används för en fungerande ekonomistyrning kan företaget hantera balans och 

fokus även inom figur 1.1. 

 

Styrbarhet 

 

Användbarhet 

Figur 1.1 Relation mellan organisation och ekonomistyrningssystem (Controllerhandboken, s 77). 
 

Beslut som fattas kan motsäga företags strategier på olika sätt. Företaget kan behöva gå ifrån 

sitt fokus för att fatta beslut eller fokusera på annat inom ekonomistyrningen än vad som var 

tänkt från början som till exempel företagets strategier. På så sätt kanske det inte går att kunna 

hantera både balans och fokus inom ekonomistyrningen. Ett sätt att utvärdera om företaget 

följer sina strategier kan göras genom följande modell, se figur 1.2. Ett företags strategier 

arbetas fram genom att till exempel företagsledningen gör analyser över hela företagets 

funktioner och arbetssätt. Därefter arbetar företagen efter strategierna och för att genomföra 

dem och genom återkopplingen följer företag upp verksamheten för att se om de verkligen 

arbetar efter de uppsatta strategierna.5 

 

 

 

 
 

 
 

Återkoppling 
 
Figur 1.2 Strategiprocess (Controllerhandboken, s 177). 

5 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
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I dagens resultat och vinstfokuserade företagsklimat är det viktigt att hitta en ekonomistyrning 

som fungerar inom företaget. Det gäller att beakta vad som påverkar företaget på lång och 

kort sikt samt att företaget kan hantera en balans och ett fokus mellan olika tidsperspektiv 

inom verksamheten. Inom ekonomistyrningen kan det också uppstå en stor dynamik som gör 

att det blir svårt för företag att koncentrera sig på att kunna hantera sina respektive balanser 

och fokus. Det innebär att det är en svårighet för företaget att fokusera på beslut som stödjer 

de långsiktiga strategierna eftersom omvärlden är mycket föränderlig. Det är också viktigt att 

företags ekonomistyrning stödjer självständighet genom till exempel ansvarsfördelning samt 

samordning av ansvarsfördelningen inom företaget. Genom att fördela ut ansvar till 

medarbetarna känner de sig delaktiga i företagets verksamhet och därmed motiveras de till att 

arbeta mot företagets mål. Det är då viktigt att företaget samordnar ansvaren eftersom det är 

väsentligt att alla arbetar mot samma mål och tänker på företagets bästa när de fattar beslut. 

Om det här inte görs kommer företagets olika avdelningar arbeta för sitt eget bästa och inte 

för företagets bästa som helhet. Det leder till att företaget inte kan uppnå sina mål. Vid 

uppföljning av företagets ställning på marknaden kan både finansiella och icke-finansiella 

nyckeltal tillämpas av företaget. Det optimala är att använda sig av båda för att få en så 

omfattande bild som möjligt över företagets både ekonomiska och icke-ekonomiska läge. 

Med det ekonomiska läget menas hur företaget pengamässigt utvecklats medan det icke-

ekonomiska läget innebär hur företaget utvecklats inom till exempel leveranstid och 

marknadsandelar.6  

 

Begreppet ekonomistyrning har många olika definitioner. Ekonomistyrning används för att 

säkerställa att företags strategier genomförs. Det är viktigt att utarbeta planer som behövs för 

strategiernas genomförande. Det ingår i den administrativa ekonomistyrningsfunktionen, där 

ingår även planering och uppföljning.7 Ekonomistyrning är en vanlig benämning på hur en 

verksamhet använder ekonomisk information för att styra företag ekonomiskt. Informationen 

omfattar bland annat kostnads- och intäktsanalys samt internredovisning med tyngdpunkten 

på hur informationen används för att påverka verksamheten till ett positivt resultat. Verktyg 

som kalkylering och budgetering är en viktig grund och en förutsättning för ekonomistyrning. 

Kalkyler och budgetar framställs som ett analysinstrument för de mest optimala åtgärderna 

6 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
7 Anthony, R. N. (1990). Administrativ styrning. 
 

 
 

5 

                                                



Bakgrund 
 

 
eftersom ekonomistyrning är problemlösningsorienterat.8 Vi har valt att precisera ordet 

ekonomistyrning såsom Ewing och Samuelson9, det vill säga till att inbegripa alla de 

handlingar som en ledning medvetet företar i syfte att öka måluppfyllelsen för dess företag. 

Vi anser att den här definitionen är lämplig i vår uppsats eftersom företag måste beakta 

faktorer för att öka sin måluppfyllelse för att i sin tur kunna hantera balans och fokus inom sin 

ekonomistyrning.  

 

För att kunna hantera balans och fokus mellan de lång- och kortsiktiga strategierna bör företag 

beakta områden som till exempel verksamhetens inriktning, förutsättningar för att skapa och 

bevara företagets konkurrensförmåga, positionering av marknadssegment och långsiktig 

kapacitet. Den operativa verksamheten behöver samordnas ur ett mer kortsiktigt perspektiv, 

för att till exempel säkerställa ett effektivt användande av befintliga resurser. Tidsfaktorn kan 

vara en osäkerhet och risk i beslutsfattandet. Tidsperspektivet kan med andra ord beskrivas ur 

två synvinklar, både som en möjlighet och som en svårighet. Osäkerheten kan bero på det 

ekonomiska läget i omvärlden, ingen kan med säkerhet förutspå framtiden vilket innebär att 

det framtida tidsperspektivet kan utvecklas såväl positivt som negativt för företag.10 Hur stor 

osäkerheten är beror även på den eller de som tolkar den ekonomiska informationen. Den 

globala ekonomins osäkerhet kan även innebära möjligheter ur tidsperspektivet genom 

gynnsammare konjunktur- och struktursvängningar.11 

 

Enligt Ewing och Samuelson finns det tre olika balansperspektiv, balans i tiden, balans i 

rummet och balans i aspekter. Balans i tiden kan beskrivas som att mål, strategier och 

handlingar på såväl lång som kort sikt skall väljas och genomföras i samstämmighet med 

varandra. Balans i rummet innebär att mål strategier och handlingar skall överrensstämma 

med varandra inom olika delar av verksamheten. Balans i aspekter betyder att utveckla 

nyckeltal som stödjer företags strategier, mål och handlingar på lång och kort sikt.12 Ordet 

balans kan definieras som ett ”jämviktstillstånd som orsakas av att två eller flera påverkande 

krafter upphäver varandra”13. Balans är ett behagligt tillstånd i harmoni och ordet betecknar 

8 Hedberg, B. & Dahlgren, G. & Hansson, J. & Olve, N-G. (1994). Imaginära organisationer. 
9 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
10 Ibid. 
11 Anderton, Alain. (2000). Economics. 
12 Ewing, P. & Samuelson, L. A, (1998). Styrning med balans och fokus. 
13 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O112905&i_word=balans, 2003-04-09 
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önskan om att ha möjlighet att hitta ett jämviktsförhållande mellan flera olika delar14. I vårt 

arbete definierar vi balans som två eller flera krafter som arbetar mot samma mål och som på 

så sätt skapar jämvikt och balans. Exempelvis skall de kortsiktiga besluten stödja de 

långsiktiga strategierna för att företag skall anses kunna hantera balans. Företag har oftast som 

mål att förbättra sin verksamhet. Det kan då uppstå en obalans mellan och inom de olika 

perspektiven tid, rum och aspekter. Den obalans som kan uppkomma behöver inte betyda att 

den bättre balanserade sidan försämras. För att företag skall anses kunna hantera balans, måste 

företag istället förbättra den sidan vilken är betecknad som den svagare av de båda. Ordet 

fokus kan definieras som ett ”centrum” eller en medelpunkt15. Med fokus syftar vi på det som 

företag skall sätta i centrum det vill säga dess strategier och mål. Om företag inte kan hantera 

sin balans mellan och inom de olika perspektiven tid, rum och aspekter behöver det inte 

betyda att de minskar sitt fokus på den starkare sidan för att fokusera mer på den svaga. Det 

kan då leda till att företag ännu sämre kan hantera sin balans vilket kan leda till att företag helt 

kan tappa sitt fokus och därmed fokusera på händelser som inte ens stödjer företags strategier 

och mål. Det leder i sin tur till att företag till slut varken vet vad de skall arbeta efter för 

strategier eller vad de ämnar uppnå för mål. Om företag istället jämnar ut sitt fokus genom att 

fokusera antingen mer på den svaga sidan och samtidigt lika mycket på den starka medför det 

att balans och fokus lättare kan hanteras. 

 

Det finns ofta en motsägelse mellan ett företags balans och fokus om företagsledningen och 

medarbetarna fokuserar mot olika mål på grund av att företags mål inte överensstämmer med 

de enskildas mål16,17,18. För att uppnå företags mål är det viktigt att den grundläggande 

affärsidén som strategierna baseras på skall vara förankrad i hela företaget19. Målkongruens 

uppnås när företags mål och strategier stämmer överens med medarbetarnas mål. Det medför 

att alla arbetar mot samma mål och det uppkommer inga målkonflikter.20 

 

Ekonomistyrning med balans och fokus är relativt outforskat vilket betyder att vi kommer att 

utveckla en egen analysmodell för att kunna utvärdera ifall de tillverkande företag som vi 

14 Svenska kommunförbundet. (2000). Konsten att styra. 
15 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O152862&i_word=fokus, 2003-04-09 
16 Cyert, R. M. & March, J. G. (1992). A behavioural theory of the firm. 
17 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
18 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
19 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
20 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
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besökt kan hantera balans inom sin ekonomistyrning mellan de olika perspektiven tid, rum 

och aspekter. Vi kommer också att utifrån modellen analysera om företagen kan hantera sitt 

fokus. Det finns däremot många teorier inom ämnet ekonomistyrning som också ligger till 

grund för vår modell, se teoriavsnittet. På grund av att området är relativt outforskat stödjer vi 

många av våra påståenden hos Ewing och Samuelson i deras bok Styrning med balans och 

fokus. Vi anser att deras tankesätt är en lämplig utgångspunkt för våra fortsatta studier. 

Tillsammans med olika teorier och modeller har Ewing och Samuelson skapat idéer hos oss 

till vårt utformande av vår egen analysmodell för hantering av balans och fokus inom 

ekonomistyrning. Den kommer att ligga till grund för vår analys och definition om de 

undersökta företagen kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. De definitioner 

som ligger till grund för vår analysmodell finns sammanfattade i bilaga 1.  

 

Hantera kan beskrivas som hur någonting kan klaras av21. Vi har valt att definiera ordet 

hantera som att företag måste klara att uppnå våra kriterier som vi satt upp för att vi skall 

kunna bedöma om företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. Innan vi 

kom fram till att skriva hantera diskuterade vi både uppnå, inneha och skapa. Vi anser 

däremot att hantera är den bästa formuleringen eftersom företag skall klara av att prestera 

vissa faktorer inom ekonomistyrningen för att uppnå våra kriterier. Likadant är det med 

begreppen inneha och skapa. Företag varken innehar eller skapar balans och fokus eftersom 

de, som vi tidigare skrivit måste prestera olika faktorer. Det innebär att företag kan påverka 

om de kan hantera balans och fokus, det är inte bara något som de utan anledning klarar av att 

hantera, eftersom det finns olika faktorer som de kan beakta för att kunna hantera balans och 

fokus. 

 

Om är en preposition som vi tillämpar i uppsatsen för att undersöka ifall företag kan hantera 

balans och fokus. Vi funderade tidigare på att använda prepositionen hur, och därmed hur 

företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. Vi anser däremot att med 

hjälp av vår analysmodell är det inte det vi skall undersöka utan det är om de kan hantera 

balans och fokus. Det beror på att vi genom analysmodellen inte generellt kan säga på vilket 

sätt företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. Vi anser att det kan göras 

på många olika sätt, till exempel samordning kan genomföras med hjälp av möten, 

budgetuppföljning och diskussioner inom företag. 
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Begreppen balans och fokus kan definieras på olika sätt beroende på vilka mål, strategier och 

handlingar som skall uppnås i företag. Det som är balans och fokus i ett företag kan vara 

obalans och/eller inte fokus i ett annat. Tidsaspekten kan vara en avgörande faktor för om ett 

företag kan anse sig kunna hantera balans och fokus eller inte. För företag gäller det också att 

kunna hantera balans och fokus mellan dess mål, strategier och handlingar på lång och kort 

sikt.22 Vad som eventuellt skiljer sig åt i tillverkande företags ekonomistyrning för att kunna 

hantera balans och fokus och om de kan hantera balans och fokus anser vi vara intressant att 

undersöka. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag kan hantera ekonomistyrning med balans 

och fokus.  

21 Svenska Akademien. (1986). Svenska akademiens ordlista. 
22 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
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2. Metod 
Vid undersökningar av vetenskaplig karaktär finns två olika metoder som kan användas, 

kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod kännetecknas av att den syftar till att 

undersöka hur människor upplever sin tillvaro och omgivning samt sammanhanget de ingår i. 

Den kvalitativa metoden är lämplig att använda vid frågeställningar som avser att förstå hur 

till exempel personer och grupper upplever olika företeelser som lönesystem och 

arbetsorganisation. Kvantitativ metod innebär att mätningar används för att beskriva eller 

förklara. Om syftet är att beskriva gäller det att mäta och kvantitativt beskriva ett visst 

fenomen, till exempel hur hög är sysselsättningsgraden i Sverige. Är avsikten däremot att 

förklara ett fenomen riktas den kvantitativa undersökningen in på att mäta sambandet mellan 

olika egenskaper, till exempel om det finns ett samband mellan sysselsättningsgrad och 

skattetryck.23 Vi har arbetat efter den kvalitativa metoden eftersom vi ville undersöka hur 

olika personer inom respektive företag upplever sitt företags ekonomistyrning. 

 

2.1 Metodsynsätt 
Vi har arbetat utifrån både den induktiva och deduktiva metoden. Vi valde det eftersom den 

deduktiva metoden utgår ifrån en teori som genom empirin undersöks om den är riktig eller 

felaktig24. Deduktion innebär således att försöka dra logiska slutsatser25. Den induktiva 

metoden utgår ifrån att teorin utarbetas utifrån den redan insamlade empirin26. Det innebär att 

utifrån empiriska fakta försöker slutsatser dras27. Anledningen till att vi har valt det här 

arbetssynsättet är att det finns många teorier men inte någon direkt tillämpbar modell för att 

undersöka vårt syfte. På grund av det har vi samlat in olika teorier inom området 

ekonomistyrning, för att kunna utarbeta en egen modell för bedömning om företag kan 

hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning.  

 

2.2 Undersökningsmetod 
Vi har använt den kvalitativa metoden med inriktning på fallstudier för att försöka få en 

närmare inblick, förståelse för samt ökad kunskap om de tre tillverkande företag som vi har 

studerat närmare. Fallstudier innebär att en undersökning innefattar enbart ett eller ett fåtal 

23 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
24 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
25 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
26 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
27 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
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fall som studeras mera i detalj och i fler dimensioner. Ett fall kan vara en individ, en händelse, 

ett förlopp eller liknande. 28,29 Vi valde att intervjua tre personer på respektive företag, vilket 

vi anser är ett fåtal fall. Fallstudier kan ha olika inriktning så som explorativa, 

teoriutvecklande, teoriprövande och beskrivande fallstudier. Explorativa fallstudier innebär att 

formulera hypoteser, teoriutvecklande fallstudier att utveckla teorier, teoriprövande fallstudier 

att pröva teorier samt beskrivande fallstudier att exemplifiera och illustrera.30,31 Vår 

undersökning baseras på den teoriprövande och den teoriutvecklande fallstudien eftersom vår 

utvecklade modell prövats på tre tillverkande företag. 

 

2.2.1 Val av företag 
Vi valde att studera tre tillverkande företag eftersom vi tror att de arbetar efter och har ett mer 

perspektivtänkande både inom tid-, rum- och aspektperspektivet än tjänsteföretag. Gyllberg & 

Svensson anser att tillverkande företag har genom åren varit modell för hur 

ekonomistyrningen utvecklats och har på så sätt varit delaktiga till den ekonomistyrning som 

används idag. De modeller, verktyg och begrepp som används inom ekonomistyrningen är 

hämtade från den logik som kan anses omfatta tillverkande företag.32 Deras påstående kan 

även stödjas med att det under det senaste decenniet skett en stor utveckling samt 

nyföretagande inom tjänsteföretagssektorn33. Vi anser på så sätt att vårt resonemang 

instämmer med Gyllberg & Svenssons, att tjänsteföretagen till stor del har utvecklat sin 

ekonomistyrning efter den ekonomistyrning som finns och har funnits i tillverkande företag. 

Ur den synvinkeln anser både vi och Gyllberg & Svensson att tillverkande företag kan anses 

ur ekonomistyrningssynpunkt som mer kompletta än tjänsteföretag. Eftersom området är 

relativt outforskat kan vi inte titta särskilt mycket på vad tidigare forskning kommit fram till, 

men utifrån ovanstående resonemang anser vi att tillverkande företag är mest intressant att 

studera. På grund av det valde vi att studera om tillverkande företag kan hantera balans och 

fokus inom sin ekonomistyrning. De företag vi valde att studera har cirka 100 anställda. Vi 

anser att det är en rimlig storlek för att kunna undersöka om företagen kan hantera balans och 

fokus inom sin ekonomistyrning. Ett företag av den storleken anser vi är tillräckligt stort för 

att ha byggt upp ett ekonomistyrningssystem men det är inte för stort, det vill säga att det är så 

stort att det blir svårt att överblicka företaget. Vårt val av företag påverkades också av deras 

28 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
29 Eriksson, L. T. & Widersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. 
30 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
31 Eriksson, L. T. & Widersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. 
32 Gyllberg, H. & Svensson, L. (2002). Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem. 
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geografiska läge, närheten gjorde att de tre tillverkande företagen som studerats är belägna i 

Blekinge.  

 

2.2.1.1 Beskrivning av företagen 
Här följer en kort beskrivning av de företag som ingick i vår studie. Företagen har givits löfte 

om anonymitet men vi tror att en kort beskrivning som företagen har godkänt, kan underlätta 

för läsaren att förstå den fortsatta läsningen av arbetet. Vi kommer fortsättningsvis att ange 

företagen som nummer 1, 2 och 3.  

 

Företag 1: Har cirka 85 anställda. Företaget är en leverantör av moduler för tätningar av 

kablar och rör. Har tre delägare. Är världsledande inom sitt område och levererar till hela 

världen.  

 

Företag 2: Har cirka 100 anställda. Företaget är en underleverantör som tillverkar 

gjutgodskomponenter till framförallt fordonsindustrin. Delvis ägt av ett utländskt företag samt 

företagsledningen. Försäljning sker till största delen inom Sverige där företaget räknas som ett 

av de ledande inom sin nisch. 

 

Företag 3: Har cirka 120 anställda. Företaget är kontraktstillverkare och tillverkar elektronik 

till olika branscher som medicin, telekom, industri med flera för den Skandinaviska 

marknaden där företaget har en liten marknadsandel. Har flera olika ägare bland annat 

företagsgrundarna och ett norskt investmentföretag.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 
Utifrån våra funderingar om uppsatsämnen fastnade vi för ämnet ekonomistyrning och dess 

användning i tillverkande företag. Efter att ha studerat litteratur inom ämnet ekonomistyrning 

med balans och fokus fann vi att litteraturen som behandlar ämnet inte var speciellt 

omfattande. Vi diskuterade med vår handledare och fick tips och idéer om att utarbeta en egen 

analysmodell för hantering av balans och fokus inom ekonomistyrningen. Analysmodellen är 

baserad på befintliga teorier och modeller som vi sedan har vidareutvecklat. De företag vi 

valde att undersöka arbetar inom olika branscher. Det valet gjordes för att undersöka om det 

33 Johannisson, B. & Lindmark, L. (1996). Företag, Företagare, Företagsamhet. 
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fanns skillnader i ekonomistyrningen inom de olika branscherna för att hantera balans och 

fokus.  

 

2.3.1 Insamling av primärdata 
Primärdata är information och upplysningar som samlas in för första gången, det vill säga 

data och information samlas in direkt från personer eller grupper av personer34. Forskaren 

samlar själv in data och information35. Den empiriska delen av uppsatsen innehåller 

primärdata som samlats in genom intervjuer på de företag som studerats. Primärdata har 

samlats in genom inspelning av intervjuerna med hjälp av bandspelare. För att få en mer 

överskådlig data har informationen sedan skrivits ut på papper.  

 

2.3.1.1 Val av intervjuform 
Vi valde att genomföra personliga intervjuer med standardiserade och öppna intervjufrågor 

för att på så sätt även kunna iaktta respondenternas ansiktsuttryck och gester. Med 

standardiserade frågor menas att frågorna är likadana och att situationen är densamma för alla 

respondenterna. Vid intervjuer med öppna frågor ges det utrymme till många eller ett oändligt 

antal svarsalternativ.36,37 Vi ställde liknande frågor till VD, ekonomichef och produktionschef 

på respektive företag med vissa undantag. Frågorna var likartade men vi valde att ha olika 

frågeformulär till respektive befattning. Det valet gjordes eftersom vi antog att 

produktionscheferna inte var insatta i alla ekonomifrågorna. Se bilaga 2-4. Eftersom 

intervjuerna bygger på en dialog med respondenterna är det viktigt att i förväg ha en klar 

fastställd målsättning med intervjuerna38. Vi strävade efter en noggrann genomgång av det 

teoretiska materialet inom ekonomistyrning för att kunna definiera om de undersökta 

företagen kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning.  

 

2.3.1.2 Val av respondenter 
De respondenter vi valde att enskilt intervjua är VD, ekonomichef samt produktionschef på 

respektive tre tillverkande företag. Anledningen till valet av de här respondenterna är att 

ekonomistyrning har olika betydelse på olika nivåer i företag. Genom att intervjua 

respondenter på olika nivåer ges möjligheten att skapa oss ett helhetsperspektiv över 

respektive företags hantering av balans och fokus inom ekonomistyrningen. Vi valde också de 

34 Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? 
35 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
36 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 
37 Jacobsen, J. K. (1993). Intervju – Konsten att lyssna och fråga. 
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här tre respondenterna för att få en uppfattning om de hade samma eller liknande inställningar 

till ekonomistyrningen. Genom att få de tre olika personernas perspektiv på området anser vi 

att vi har fått en bra tolkning av de olika avdelningarnas uppfattning om respektive företags 

ekonomistyrning. När sammanställningen av empirin var klar skickades den till respektive 

företags tre respondenter för godkännande. På så sätt kunde eventuella missförstånd rättas till 

och företagen kunde följaktligen se att deras anonymitet bibehölls. 

 

2.3.2 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata är data och information som redan finns dokumenterad, det vill säga data och 

information är inte insamlad för den egna studien. Följaktligen är sekundärdata information 

som finns dokumenterad på papper till exempel böcker, tidningsartiklar eller andra media 

exempelvis radio- och tv-program.39,40 Den teoretiska delen av uppsatsens litteratur samlades 

in från olika källor. Insamlingen skedde på sedvanligt sätt genom artikel- och 

litteratursökningar vid Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Infocenter. Vi använde oss 

även av litteraturförteckningar från tidigare forskning och litteratur samt kurslitteratur inom 

ekonomiämnet för att hitta relevanta teorier att bygga vidare på för att utforma vår 

analysmodell för hantering av balans och fokus inom ekonomistyrningen. 

 

2.4 Metodproblem 
Vi använde oss av personliga intervjuer och ett problem som förknippas med den metoden är 

intervjuareffekten. Den innebär att vi medvetet eller omedvetet kunde påverka respondenterna 

när vi ställde våra frågor. Ett annat problem som kunde uppstå vid personliga intervjuer är att 

respondenterna inte kände förtroende för oss. De kunde även svara på ett sätt som de trodde 

att vi ville. Det kunde bero på att de vill ge oss som ekonomistudenter svar som gjorde att vår 

bedömning av deras företag blev bättre än vad det är i verkligheten.41 Eftersom vi båda 

närvarade vid samtliga intervjuer anser vi att det var enklare att bedöma ärligheten i svaren 

från respondenterna. Helhetsintrycket var att samtliga intervjuade försökte ge så tydliga och 

ärliga svar som möjligt men det är inget som vi med säkerhet kunde uppskatta. För att aktivt 

kunna lyssna och koncentrera oss under intervjuerna använde vi oss av bandspelare. En fördel 

med att använda bandspelare var att all information dokumenterades i vår empiriska 

38 Jacobsen, J. K. (1993). Intervju – Konsten att lyssna och fråga. 
39 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
40 Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? 
41 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. 
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insamling. Vår koncentration kunde läggas på frågorna och svaren eftersom anteckningar inte 

behövde skrivas. Intervjuerna kunde även lyssnas på flera gånger för att vi lättare skulle 

kunna analysera respondenternas svar. Ett problem med att använda bandspelare kan vara att 

respondenterna inte kände sig trygga och inte vågade uttrycka hur de egentligen upplevde 

situationen i de olika frågorna de besvarade.42 Respondenterna tillfrågades både vid bokning 

av intervjutillfället samt vid själva genomförandet av intervjun om det gick bra att intervjun 

spelades in. Samtliga hade inga invändningar mot att intervjuerna bandades vilket borde tyda 

på att ärliga svar har givits.  

 

2.4.1 Validitet 
Med validitet menas undersökningars giltighet, det vill säga att undersökningarna skall mäta 

vad de avser att mäta. Vid en kvalitativ undersökning har forskaren en större närhet till den 

eller de som studeras än vid en kvantitativ undersökning eftersom en kvantitativ undersökning 

inte alltid innebär direkt kontakt med respondenten. På så sätt är det lättare att få information 

med hög validitet vid kvalitativa undersökningar.43 Validiteten i vår undersökning var viktig 

eftersom vi var tvungna att samla in den information som vi tänkt och inte oväsentliga 

uppgifter. Undersökningen baserades på information som vi fick från respondenterna 

eftersom vi inte kunde basera vår analys på information som inte var relevant för 

undersökningen. Som vi tidigare skrivit har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. 

Genom intervjuerna analyserade vi om företagen kunde hantera balans och fokus inom sin 

ekonomistyrning. Eftersom vi bestämde oss för att använda oss av öppna och standardiserade 

intervjufrågor vid de personliga intervjuerna ansåg vi att validiteten inte var något problem. 

Vi hade direkt kontakt med alla respondenterna, på så sätt kunde vi styra vår undersökning 

och få in den information som vi ville ha genom att ställa följdfrågor eller genom att förklara 

för respondenterna vad vi menade.  

 

2.4.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas undersökningars tillförlitlighet, det vill säga att en mätning är stabil. 

Det betyder att intervjusituationen ser likadan ut vid alla intervjuer. Intervjuare skall fråga på 

samma sätt och intervjumiljön skall se liknande ut vid samtliga intervjuer. Reliabilitet är att 

en mätning vid en tidpunkt skall ge samma resultat som vid en mätning vid ett senare 

42 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 
43 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. 
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tillfälle.44 I vår undersökning är inte reliabiliteten lika viktig som validiteten. En mätning om 

företag kan hantera balans och fokus inom ekonomistyrningen förändras över tiden, till 

exempel beroende på hur omgivningen förändras samt hur företags struktur varierar. Företags 

hantering av balans och fokus ändras beroende på påverkande variabler som efterfrågan, 

konkurrens och utbud på marknaden. Våra intervjuer utspelade sig på liknande ställen 

eftersom vi besökte respondenterna på deras respektive kontor. Reliabiliteten kan däremot 

inte upprätthållas eftersom ämnet balans och fokus är föränderligt över tiden. Undersökningen 

skulle därmed inte ge samma resultat vid en likadan mätning vid ett senare tillfälle. 

 

44 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 
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3. Teori 
Begreppet teori har ingen självklar förklaring, en vanlig definition är att teorin är en 

förklaring av fenomenet det vill säga varför ett visst fenomen inträffar. Ambitioner för att 

hitta totala eller generella teorier är vanligt, däremot förekommer det ofta att teorierna har en 

begränsad räckvidd. Ett exempel på en begränsad teori som företagsekonomer har kommit 

fram till är lokalisering av tyngre industrier.45 

 

3.1 Ekonomistyrning 
Ett företag kan beskrivas som en mängd resursströmmar, det vill säga strömmar som går in 

och ut ur företaget. De här strömmarna kontrolleras genom den ekonomistyrning som 

företaget tillämpar.46 Ekonomistyrning innefattar att planera vad företaget skall uträtta, 

samordna aktiviteter som sker i olika delar av företaget, kommunicera, informationsvärdera, 

fatta beslut om vilka handlingar som skall göras samt påverka företagets medarbetare att 

handla utifrån företagets strategier47. Vi tycker att den beskrivningen av ekonomistyrning är 

bra, därför är det även vår definition, se bilaga 1. Det är efter den definitionen som vi använt 

oss av genom hela uppsatsen. Ekonomistyrning innebär att företaget formulerar ekonomiska 

mål samt att de använder sig av olika medel för att uppnå målen48. Ett tillvägagångssätt för 

måluppfyllelse är att inom ekonomistyrningen använda sig av en eller flera olika 

ekonomistyrningsmodeller. Ekonomistyrningsmodellen eller modellerna utgör i sin tur en del 

av ekonomistyrningssystemet som företaget har utformat och anpassat efter sin verksamhet 

för att kunna uppfylla sin affärsidé, strategier och mål. Ett företags ekonomistyrning bestäms 

således genom det ekonomistyrningssystem som företaget väljer att använda.49 

 

3.1.1 Olika modeller för ekonomistyrning  
För att företag skall kunna hantera sin balans och fokus finns olika ekonomistyrningsmodeller 

för företag att arbeta utifrån. Vi har valt att här kort beskriva några redan förekommande 

ekonomistyrningsmodeller. En modell för att utveckla ekonomistyrningen är det balanserade 

styrkortet som utvecklats av Kaplan & Norton i början av 1990-talet50. Hur det balanserade 

styrkortet utformas påverkar hela planeringsprocessen och det bidrar till en enklare fokusering 

45 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
46 Johansson, G. (1992). Företaget utifrån och inifrån. 
47 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
48 Bergstrand, B. (1993). Ekonomisk styrning. 
49 Olve, N-G. & Roy, J. & Wetter, M. (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. 
50 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
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på viktiga frågor som bedömning mellan lång och kort sikt samt visa på vad som kan vara 

lämpliga strategier för hela företaget. Det finns fyra perspektiv inom det balanserade 

styrkortet, vilka är kundperspektivet, det finansiella perspektivet, processperspektivet samt 

förnyelse- och utvecklingsperspektivet. Bakom alla fyra perspektiven finns en uttalad vision 

och strategier och för de olika perspektiven formuleras mål, nyckeltal, konkreta målsättningar 

och handlingsplaner. Perspektiven ingår i en utveckling där det balanserade styrkortets roll är 

att skapa ett fokus på det som är viktigt att vårda och utveckla inom 

ekonomistyrningssystemet och företaget. Styrkortet kan således vara ett medel för att hitta 

inriktningen på det som är viktigt inom ett företag.51  

 

Prestationspyramiden är en ekonomistyrningsmodell som utvecklats av Mc Nair, Lynch & 

Cross, se figur 3.1. Grundtanken med prestationspyramiden är att utgå från en kunddriven 

modell som är förenad med företagets övergripande strategier och komplettera de finansiella 

nyckeltalen med icke-finansiella nyckeltal. Enligt prestationspyramiden delas ett företag upp i 

fyra olika nivåer som är företagets vision, mål för företagets affärsområden som är marknad 

och finans, marknadsmål som är kundnöjdhet, flexibilitet och spill samt operativa mål som 

innefattar kvalitet, leverans, cykeltid och spill. De styrs i sin tur av ett 

tvåvägskommunikationssystem med mål och nyckeltal som kommunikatörer som gör att 

företagets övergripande vision kan brytas ner på dess olika nivåer. Mål och nyckeltal blir 

länken mellan företagets mål och aktiviteter. Målen förs nedåt i prestationspyramiden, de ska 

garantera den yttre effektiviteten. Mätningarna av nyckeltalen i företaget förs uppåt i 

prestationspyramiden, de följer upp den inre effektiviteten. Den nedre delen av 

prestationspyramiden är den operativa delen och där sker mätningar relativt ofta som varje 

dag, vecka och/eller månad. Högre upp i prestationspyramiden sker mätningarna mer sällan 

och de ekonomiska inslagen ökar. För att företagsledningen skall kunna se vad de finansiella 

nyckeltalen ger och vad som påverkar dem i den övre delen av prestationspyramiden måste 

mätsystemet vara integrerat det vill säga att de operativa nyckeltalen på en lägre nivå är 

kopplade till de finansiella nyckeltalen högre upp i prestationspyramiden.52  

 

 

51 Olve, N-G. & Roy, J. & Wetter, M. (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. 
52 Mc Nair; C. J.& Lynch, R. L. & Cross, K. F. (1990). Do Financial and Nonfinancial Performance & Measures 
Have to Agree. 
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Mål         Nyckeltal 

Företags- 
vision     

   Marknad Finans 

Yttre effektivitet  Kundnöjdhet Flexibilitet Spill  Inre effektivitet 

 Kvalitet Leverans Cykeltid  Spill 

OPERATIONER 

Figur 3.1 Prestationspyramid (Mc Nair, Lynch & Cross, 1990). 

 

Tableau de bord är en fransk modell för ekonomistyrning som använts i mer än i 45 år. Det är 

en ekonomistyrningsmodell som fokuserar på kritiska faktorer som kan utlösa omedelbara 

åtgärder. Ur tableau de bord kan olika aktiviteters informationsaspekter analyseras. Det kan 

vara allt från enskilda operationer i olika avdelningar som försäljning, produktion och 

marknadsföring till skapande av framtida arbetstillfällen, utdelning till aktieägare och 

kundnöjdhet. Ekonomistyrningsmodellen har en tredimensionell kommunikation – lokal, 

horisontell och vertikal. Ekonomistyrningsmodellen kan således mäta vilken aktivitet som 

helst eftersom systemet kan innehålla såväl värdekedjan från råvara till kundservice som 

organisationens uppbyggnad inom företaget.53 

 

Performance measurement är en ekonomistyrningsmodell som innehåller en blandning av 

strategiska nyckeltal för att uppnå de resultat som kan ställas på företag av ledningsgrupper 

och ägare. De strategiska nyckeltalen är resultat och produktionsmått, finansiella och icke-

finansiella nyckeltal samt interna och externa nyckeltal. För att performance measurement 

skall uppnå det optimala resultatet och avkastningen krävs det att följande funktioner är väl 

fungerande inom företaget. En väl fungerande produktion med maskiner och personal som 

producerar bra produkter med hög kvalitet till en så kort tid som möjligt i 

produktionsapparaten. Det skapar då kundnöjdhet eftersom bra produkter kan levereras snabbt 

och effektivt. Nöjda kunder gör att försäljningen ökar och företaget når tillväxt som även 

leder till att de strategiska målen för företaget kan uppnås.54 Om de här olika 

ekonomistyrningsmodellerna tillämpas i olika företag samt i vilken utsträckning anser vi är 

53 Gyllberg, H. & Svensson, L. (2002). Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem. 
54 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
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mycket svårt att uttala oss om. Företag kan även själva utveckla sina 

ekonomistyrningsmodeller efter vad de anser är det mest optimala för dem. Vi bedömer att 

den beskrivning som gjorts är bra för att läsaren skall få en inblick i hur några av 

ekonomistyrningsmodellerna är uppbyggda. Om de här ekonomistyrningsmodellerna är 

väsentliga för vår studie kan inte vi bedöma innan intervjuerna har genomförts. Anledningen 

till att vi har valt att beskriva ekonomistyrningsmodellerna är för att kunna bedöma om något 

företag tillämpar något eller några av dem. 

 

3.2 Information som används vid ekonomistyrning 
För att styra ett företag krävs information som kan hämtas från olika källor. Informationen 

berör företagets omvärld och/eller dess interna förhållanden och kan avse den gångna tiden 

eller framtiden. Ekonomistyrningen innebär bearbetning av den här informationen som då 

resulterar i ny information.55 Ekonomistyrning omfattar information om pengar, till exempel 

budget, kalkyler och prognoser. Det är vanligtvis olika nyckeltal i pengaenheter som används 

inom ekonomistyrningen. Sådana finansiella nyckeltal är viktiga att ta fram och kan inte 

uteslutas eftersom det är viktigt att följa upp företags ekonomiska ställning, det vill säga 

förhållandet mellan in- och utflöde av företags resurser.56 De finansiella nyckeltalen är 

däremot inte den enda informationen som används vid ekonomistyrning, icke-finansiella 

nyckeltal som inte fokuserar på pengar används också för att följa upp verksamheten för att få 

en överblick av företaget som helhet.57,58 Vid ekonomistyrning är det också viktigt att företag 

har formulerade strategier som alla inom företaget vet vad de innebär. Det är väsentligt för att 

alla inom företaget skall arbeta efter strategierna och därmed mot samma mål, det vill säga 

uppnå målkongruens.59,60 Företag kan arbeta efter sina strategier genom att fokusera lång- 

eller kortsiktigt. Om företag investerar mycket pengar i maskiner och övrig utrustning är det 

ett mer långsiktigt fokus samt strategisk planering. Investeringar i företaget leder till en större 

kapitalbindning vilket innebär att det finns en vision om att företaget skall överleva även på 

lång sikt.61 Lösningar som inhyrning av utrustning är däremot ett mer kortsiktigt fokus 

55 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
56 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
57 Ibid. 
58 Anthony, R. N (1965). Planning and control systems.  
59 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
60 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
61 Hallgren, Ö. (1998). Finansiell metodik. 
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eftersom kapitalet då inte stannar kvar i företaget62. Hyra kan däremot vara en bra kortsiktig 

lösning till utrustning med kort ekonomisk livslängd eftersom den snabbt minskar i värde, 

som till exempel datorutrustning63. 

 

Det är vanligt i många företag att delegera ut ansvar till olika avdelningar inom verksamheten. 

Då är det viktigt att de olika avdelningarna får information om vilka mål som berör deras 

avdelning så att medarbetarna vet vad de skall arbeta efter. De målen bör också vara mätbara 

för att kunna kontrollera i vilken omfattning de uppnås. Avdelningarnas mål bör också vara 

formulerade på ett sätt som stödjer hela företagets mål. Det är således viktigt att 

avdelningarna inte bara tänker på sin egen avdelnings bästa utan arbetar efter vad som är 

optimalt för företaget som helhet för att målkongruens skall uppnås.64,65 De aspekterna som 

här beskrivits anser vi är viktiga eftersom de påverkar hur ekonomistyrningen fungerar inom 

företag. Vi kommer därför att studera dem mer ingående genom vår analysmodell. 

 

3.3 Faktorer som påverkar ekonomistyrningen 
Ett företags ekonomistyrning ser olika ut beroende på vilken situation som företaget befinner 

sig i. Olika situationsfaktorer som kan påverka ekonomistyrningens utformning är till 

exempel företagets omgivning med dess föränderlighet, organisationsstruktur, strategier, samt 

planering.66 Ett företag som växer möter ständigt nya situationer och kräver därför en annan 

typ av ekonomistyrning än ett stabilt företag. Det växande företaget behöver en 

ekonomistyrning som kan anpassas till förändringarna medan ett stabilt företag inte behöver 

göra lika stora förändringar i sin ekonomistyrning eftersom omgivningen är mindre dynamisk. 

Ett företag som växer fokuserar ofta mer på produkten eller produkternas lönsamhet än på 

kostnaderna. Således kontrollerar de växande företagen mer med värderingar om försiktighet 

med utgifter än med kostnadsbudgetar som de ändå inte kan styra en föränderlig verksamhet 

med. Det vill säga ett företag kan inte bara fokusera på kostnaderna utan måste även tänka på 

sina utgifter.67 

 

62 Smith, D. (1997). Redovisningens språk. 
63 Hallgren, Ö. (1998). Finansiell metodik. 
64 Hansson, S. & Nilsson, S-Å. (1999). Produktkalkylering. 
65 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
66 Ibid. 
67 Ahrens, T. (1992). Tillväxtföretagets drivkrafter. 
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Företagens behov är olika vilket medför att det inte finns någon generell 

ekonomistyrningsmodell som passar för alla företag. För att ekonomistyrningen skall fungera 

bra krävs det att ekonomistyrningsmodellen eller modellerna är anpassade efter företagets 

struktur som i sin tur måste överrensstämma med företagets omgivning.68 Därav har vi 

utarbetat en modell utifrån Ewing och Samuelsons samt Macintoshs modeller över faktorer 

som vi anser påverkar företags ekonomistyrning. De båda ursprungsmodellerna beaktar olika 

faktorer och som utgångspunkt från dem har vi utarbetat en egen modell för att på ett enklare 

sätt åskådliggöra vilka faktorer som påverkar företags ekonomistyrning. Se figur 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Faktorer som påverkar företags ekonomistyrning. 
 
Figuren illustrerar vad som påverkar företags ekonomistyrning. Med intressenter menar vi 

kunder, konkurrenter och ägare. Tillsammans med omgivning och lagstiftningen sätter 

intressenterna upp kriterier för företags strategier & mål, organisationsstruktur och 

ekonomistyrningssystem. För att företag skall överleva måste de anpassa sina strategier & 

mål, organisationsstrukturer och ekonomistyrningssystem för att tillmötesgå sina intressenter, 

sin omgivning samt följa gällande lagstiftning. Strategier & mål, organisationsstruktur och 

ekonomistyrningssystem påverkar varandra i sin tur genom att de måste stödja varandra. 

Strategier & mål innefattar företags affärsidé, strategier och mål. Organisationsstrukturen 

inkluderar företags uppbyggnad samt medarbetare. Ekonomistyrningssystem omfattar 

68 Macintosh, N. B. (1987). The social software of accounting and information systems. 

 

Intressenter 

 

Omgivning 

 

Lagstiftning 

 

Strategier & Mål 

Organisations-
struktur 

Ekonomistyrnings- 
system 

Genomförande 
& 

Måluppfyllelse 

 
 

 

22 

                                                



Teori 
 

 
företags ekonomistyrningsmodell eller modeller för att styra respektive företag ekonomiskt. 

Om strategier & mål, organisationsstruktur och ekonomistyrningssystem inte stödjer varandra 

går det inte att genomföra företags strategier för att uppnå måluppfyllelse. För att kunna 

genomföra företags strategier & mål krävs det även att alla medarbetarna inom respektive 

företag arbetar mot samma mål, det vill säga att det skapas målkongruens.69,70,71 

 

3.3.1 Företags omgivning 
Företags omgivning kan delas in i de två dimensionerna grad av homogenitet och grad av 

heterogenitet. En homogen omgivning innebär att företag har ett fåtal aktörer att ta hänsyn till 

samt att de aktörerna är relativt lika varandra. Ett företag köper till exempel in sina produkter 

från ett fåtal leverantörer samt levererar till en grupp tämligen likartade kunder. En homogen 

omgivning gör att företag lätt kan skaffa sig en överblick över aktörer och händelser i 

omgivningen som är viktiga för verksamheten. Det kan företag också vid en stabil omgivning 

vilket betyder att omgivningen inte förändras speciellt mycket med tiden. Företag kan till 

exempel ha kontakt med samma leverantörer, konkurrenter och kundgrupper samt anpassa sig 

till samma lagstiftning under längre tid, det vill säga företag gör mer eller mindre samma sak 

år efter år. Det är relativt enkelt att förutspå förändringar.72 Vid låg osäkerhet är det lätt att 

förstå de krafter i omgivningen som påverkar företaget eftersom omgivningen uppfattas som 

tämligen enkel. Få påtryckningar som beror på förändringar påträffas eftersom omgivningen 

är trygg.73 I en heterogen omgivning har företag flera olika samarbetspartners. Företag med 

många produkter måste exempelvis ta hänsyn till olika kundgrupper som har olika krav samt 

efterfrågan på produkter. En heterogen omgivning innebär att företag måste ta hänsyn till 

många och skiftande externa aktörer. Det kan vara mycket svårt vilket gör att företag ofta 

känner osäkerhet för verksamheten i framtiden. Osäkerhet känner också företag vid en 

dynamisk eller turbulent omgivning där företag ständigt måste ta hänsyn till förändringar 

eftersom efterfrågan och utbud förändras snabbt på marknaden och nya samarbetspartners 

måste hittas. En dynamisk omgivning ställer hela tiden företag på prov när nya situationer och 

händelser måste bemästras.74 Vid osäkerhet finns det ett behov av att agera snabbt eftersom 

det är lätt att känna tidsbrist. Det beror på att förändringar avlöser varandra och för att inte 

69 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
70 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
71 Macintosh, N. B. (1994). Management accounting and control systems. 
72 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
73 Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori. 
74 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
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släpa efter i den föränderliga världen måste företaget handla genast. Det betyder att företag 

måste vara lyhörda för förändringar och anpassa sig så fort som möjligt.75 

 

3.3.2 Företags struktur  
Det finns olika faktorer som kan påverka företags struktur och på så sätt även dess 

ekonomistyrningssystem. Ett företags struktur påverkas av dess organisationsform, 

arbetsfördelning, samordning samt storlek och ålder. Hierarkin i ett företag innebär att 

organisationen är uppdelad i flera olika nivåer samt avdelningar där varje avdelning har sin 

chef på respektive nivå. Hierarkiska organisationer kännetecknas av att vara stabila och 

långsamma i sitt beslutsfattande. Företag kan också välja att inte dela upp sin verksamhet i 

flera nivåer utan istället arbeta som en platt organisation. De kännetecknas av korta 

beslutsvägar samt att företaget är öppnare än en hierarkisk, det vill säga att det är lättare att 

kommunicera med varandra. Det beror på att det inte finns mellanchefer i 

kommunikationsprocessen utan kommunikationen kan ske direkt från företagsledningen till 

medarbetarna. Med arbetsfördelning menas att ansvar fördelas ut på avdelningarna inom 

företaget, där avdelningschefen oftast har det yttersta ansvaret. De olika ansvaren bör sedan 

samordnas och följas upp för att företaget skall kunna kontrollera om de olika 

ansvarsinnehavarna följer sitt ansvar och inte överskrider sina befogenheter.76 Det finns även 

ett samband mellan företags ekonomistyrningssystem och dess storlek. Större företag med 

mer än 50 anställda tenderar att ha mer välutvecklade ekonomistyrningssystem än mindre, 

anledningen till det är troligtvis att användningen av bland annat budget och redovisning ökar 

när företaget blir större. Orsaken till samvariationen mellan ekonomistyrningssystemet och 

företags storlek är att ju större företag blir desto svårare blir det att kontrollera verksamheten 

utan att använda sig av aggregerad ekonomisk information som hjälpmedel.77,78 Företags 

ålder har även en inverkan på dess struktur samt hur dess ekonomistyrningssystem ser ut. För 

att företaget skall ha utvecklat någon form av ekonomistyrningssystem krävs det en viss 

mognadsnivå. Enligt tidigare undersökningar visar det sig att företag som är yngre än fem år 

har en mindre välutvecklad ekonomistyrning än äldre företag. Det kan förklaras av att 

osäkerheten är större i yngre företag eftersom erfarenheten att styra företag ekonomiskt är 

75 Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori. 
76 Ibid. 
77 Bergström, I. & Lumsden, M. (1993). Ekonomisystem i mindre företag. 
78 Macintosh, N. B. (1987). The social software of accounting and information systems. 
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sämre där än i ett äldre företag. På så sätt är yngre företaget mer noggranna med att skapa ett 

framtida fungerande samt välutvecklat ekonomistyrningssystem.79 

 

3.3.3 Företags affärsidé, strategier och mål  
Strategierna är planer över hur företag skall agera för att uppnå sina mål80,81,82,83. Ett företags 

mål fastställs i den strategiska planeringsprocessen där de långsiktiga målen är breda och 

tidlösa. Den taktiska och operativa planeringsprocessen går sedan ut på att bryta ner de 

långsiktiga målen till mer specifika mål som skall nås inom en kortare tidsperiod. De målen 

bör göras mätbara för att företag skall kunna följa upp sin verksamhet med hjälp av olika 

nyckeltal för att kunna mäta företags position på marknaden.84 Affärsidén beskriver vad 

företaget skall ägna sig åt nu eller i framtiden, hur företaget planerar att utvecklas i 

förhållande till sin vision, det vill säga hur företag vill att kunderna skall uppfatta företaget 

eller i vilken riktning företaget planerar att utvecklas85. Ett företags affärsidé bör vara 

kortfattad, entydig och lättförståelig. Det gör att affärsidén inte bör ändras om inte betydande 

interna eller externa förändringar kräver att det bör göras.86 Ett företags strategier kan således 

sägas innehålla en beskrivning av eller en plan över hur dess affärsidé skall uppnås87.  

 

3.3.4 Företags planering 
Strategiformuleringsprocessen innebär för företag att dess mål preciseras samt strategierna för 

att uppnå de här målen. Strategierna är företags stora och viktiga idéer för framtiden som talar 

om vilken riktning företag skall sträva mot.88 De strategier som företag definierar bör leda till 

att företagets verksamhet uppnår olika konkurrensfördelar, samt att strategierna i sin tur 

säkerställer företagets överlevnad89. Genom affärsidén definieras strategierna, de beskriver 

inte bara företags viktigaste övertygelser utan även dess viktigaste marknader och produkter. 

Företags affärsidé måste tillföra verksamheten energi och motivation.90 Eftersom företags 

affärsidé innefattar dess mål är utformningen av målen en enkel metod för ledningen att 

79 Bergström, I. & Lumsden, M. (1993). Ekonomisystem i mindre företag. 
80 Simons, R. (1995). Levers of control. 
81 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
82 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
83 Anthony, R. N. (1990). Administrativ styrning. 
84 Svensson, C. & Svensson, L. (1995). Förstå bokslut, budget och redovisning. 
85 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
86 Pehrsson, A. (1988). Strategisk planering. 
87 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
88 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
89 Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori. 
90 Simons, R. (1995). Levers of control. 
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motivera medarbetarna, till exempel genom att utforma klara och konkreta mål istället för 

obestämda eller otydliga mål91. Genom den taktiska planeringen förverkligar ledningen de 

strategier som formulerats. Det innebär att företag arbetar efter sina strategier och måste ta 

hänsyn till de olika funktionernas behov inom företaget, se figur 3.3.92  

 

Inköp            Förrådshållning  Tillverkning             Lagerhållning            Försäljning 

Figur 3.3 Olika funktioners samband i ett produktionsföretag (Budget, s 53). 

 

Inom den taktiska planeringsnivån används instrument som budgetframställande och 

kalkylmodeller för att på ett effektivt sätt utnyttja företags tillgängliga resurser93. Budgetar 

bygger på förväntningar om framtiden och upprättas årligen av företag som ett riktmärke för 

hur dess intäkter och kostnader kommer bli det kommande året. Prognoser är också framtida 

förväntningar men upprättas oftare för att inte planera så långt fram i tiden, till exempel en 

gång i månaden eller en gång i kvartalet.94,95 Kalkyler är företags hjälpmedel som används 

som beslutsunderlag till beslut om bland annat produktval, tillverkningsmetod, 

produktionsvolym eller prissättning96. Den taktiska planeringen har som syfte att genomföra 

företags strategier för att uppnå dess mål. Det innebär att planeringen kräver samverkan 

mellan medarbetarna inom företaget.97 Den operativa planeringen beskriver de handlingar 

som sker dagligen. Det vill säga att enskilda handlingar kan planeras direkt, till exempel att 

överordnade ger detaljerade instruktioner om hur uppgifter skall lösas. De operativa målen 

skall också stödja företags strategier för att de skall arbeta efter strategierna och uppnå dess 

mål.98 

 

91 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
92 Greve, J. (1996). Budget. 
93 Ibid.  
94 Svensson, C. & Svensson, L. (1995). Förstå bokslut, budget och redovisning. 
95 Greve, J. (1996). Budget. 
96 Andersson, G. (1997). Kalkyler som beslutsunderlag. 
97 Anthony, R. N. (1990). Administrativ styrning. 
98 Greve, J. (1996). Budget. 
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3.4 Grundläggande begrepp för vår analysmodell för hantering av balans 
och fokus inom ekonomistyrning 
Här definieras de ekonomistyrningsbegrepp som ligger till grund för vår analysmodell för 

hantering av balans och fokus inom ekonomistyrningen. (I bilaga 1 finns en lista för att 

läsaren lättare skall kunna gå tillbaka och hitta våra definitioner.) 

 

3.4.1 Lång och kort sikt 
Lång sikt definieras som den planering som påverkar företagens handlingsalternativ mer 

långsiktigt99. Planeringen avser strategiska faktorer som till exempel framtidsbedömningar 

som ligger till grund för utformningen av företags verksamhet på lång sikt100. Lång sikt avser 

planer som sträcker sig tre till fem år eller längre fram i tiden101. Kännetecken till att företag 

har sitt fokus på lång sikt är att de äger sin utrustning istället för att hyra den samt att de inte 

avskedar sin personal vid en tillfällig nedgång utan tar kortsiktiga förluster för att klara en 

framtida uppgång102. Vår definition av lång sikt är tidsperspektivet ett till fem år eller längre 

fram i tiden, vilket innebär att den strategiska planeringen innefattas inom tidsperspektivet 

lång sikt. Vi anser att ett år eller längre fram i tiden är lång sikt eftersom det är många faktorer 

som förändras i en dynamisk omgivning. Den planering som påverkar företagens 

handlingsalternativ mer på kort sikt är operativa faktorer. De styr företagets planering som till 

exempel när en maskin går sönder eller ett visst material är slut påverkar det företagets 

kortsiktiga planering. De operativa faktorerna kräver ofta en relativt snabb åtgärd.103 Kort sikt 

avser planer som sträcker sig från dagsläget till ungefär ett år fram i tiden104. Kännetecken till 

att företag har sitt fokus på kort sikt är att de hyr sin utrustning eftersom ägande är en onödig 

kapitalbindning samt kostnad105. Vi har valt att definiera kort sikt som tidsperspektivet från 

dagsläget till ett år fram i tiden och kort sikt innefattar således den taktiska och operativa 

planeringen. 

 
3.4.2 Effektivitet och produktivitet 
Effektivitet kan beskrivas som nyttan av prestationerna i förhållande till värdet av 

resursförbrukningen106. En liknande definition av effektivitet är grad av måluppfyllelse, på så 

99 SNS. (1972). Företagets långsiktplanering. 
100 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
101 SNS. (1972). Företagets långsiktplanering. 
102 Andersson, G. (1997). Kalkyler som beslutsunderlag. 
103 Ibid. 
104 SNS. (1972). Företagets långsiktplanering. 
105 Andersson, G. (1997). Kalkyler som beslutsunderlag. 
106 Svensson, C. & Svensson, L. (1995). Förstå bokslut, budget och redovisning. 
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sätt måste företag ha mål för att kunna utvärdera och bedöma sin effektivitet107. 

Sammanfattningsvis kan effektivitet beskrivas som att göra rätt saker på rätt sätt108. Vi har 

valt att definiera effektivitet som nyttan av prestationerna i förhållande till värdet av 

resursförbrukningen, det vill säga att göra rätt saker på rätt sätt. Produktivitet kan däremot 

beskrivas som mängden prestationer i förhållande till förbrukade resurser109. Det kan även 

beskrivas som relationen mellan utflöde och inflöde det vill säga det material som tas in i 

produktionen i relation till de godkända produkter som produceras. Därav mäts inte alltid 

produktivitet i monetära termer.110 Produktivitet kan sammanfattas med definitionen att göra 

rätt saker111. Definitionen av produktivitet som vi har valt att tillämpa är mängden 

prestationer i förhållande till förbrukade resurser, det vill säga att göra rätt saker. 

 

3.4.3 Stabilitet och dynamik 
Stabilitet kan definieras som stadig det vill säga att ha god jämvikt och behålla sina 

egenskaper112. En god jämvikt kan beskrivas som att någonting inte förändras speciellt 

mycket med tiden utan det förblir som det alltid har varit113. Den verksamhet som ett företag 

bedriver påverkar dess stabilitet. En viktig stabilitetsfaktor är den finansiella stabiliteten. Om 

ett företag har finansiell stabilitet kan det mätas med hjälp av till exempel likviditet och 

soliditet. På så sätt skapas en bild av företags betalningsförmåga på lång och kort sikt. Andra 

faktorer som även påverkar stabiliteten är kundstruktur, varuflöde och miljörisker. 

Kundstrukturen kan påverkas av stora kunder som företaget är starkt beroende av, varuflödet 

kan påverkas av företags beroende av både speciella råvaror som leverantörer och transporter. 

Miljörisker berör framförallt tillverkande företag eftersom de kan tillverka produkter som 

anses vara skadliga för miljön.114 Vi definierar stabilitet som att någonting är stabilt det vill 

säga att ha god jämvikt och behålla sina egenskaper. Att ha god jämvikt kan likställas med att 

någonting inte förändras särskilt mycket med tiden utan att det förblir stabilt, det vill säga att 

förändringstakten är betydligt lägre än i en dynamisk omgivning. Dynamik kan beskrivas som 

ett system av förändringar eller förändringar som måste verkställas för att företag skall kunna 

klara av ökade krav från omvärlden. Det finns ett ständigt behov av dynamik i 

107 Andersson, G. (1997). Kalkyler som beslutsunderlag. 
108 Anthony, R. N. (1990). Administrativ styrning. 
109 Svensson, C. & Svensson, L. (1995). Förstå bokslut, budget och redovisning. 
110 Andersson, G. (1997). Kalkyler som beslutsunderlag. 
111 Anthony, R. N. (1990). Administrativ styrning. 
112 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=313742&i_word=stabil, 2003-05-05. 
113 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
114 Affärsvärlden/Ledarskap. (1989).Den osynliga balansräkningen. 
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affärsverksamheter. Var för sig eller tillsammans skapar omvärlden, konkurrenter och tekniskt 

utvecklingsbehov av att omvärdera och utveckla tillämpade idéer och strategier. Ur det 

dynamiska perspektivet spelar ekonomistyrningen en viktig roll genom att skapa stabilitet 

samt att medverka till planering för framtiden.115 Vår definition av dynamik är stor 

föränderlighet, det vill säga ett system av förändringar som måste verkställas för att företag 

skall kunna klara av större ökade krav från omvärlden. 

 
3.4.4 Självständighet och samordning 
Självständighet kan beskrivas som en individs initiativ- och utvecklingsförmåga. Ansvar och 

möjlighet att påverka sin utveckling motiverar många medarbetare. Ett företag med hög grad 

av samordning och central styrning hämmar till viss del självständigheten hos medarbetarna 

och tvärtom.116 Självständighet kan beskrivas som att själv kunna ta beslut utan att fråga 

någon annan till exempel en överordnad chef. Det ideala är att alla beslutsfattare inom ett 

företag har samma tolkningar och uppfattningar vilket är mycket svårt att uppnå.117 Vår 

definition av samordning är det samma som initiativ- och utvecklingsförmåga. Hög grad av 

självständighet är eget ansvar och möjlighet att påverka sin utveckling eller annat 

självständigt arbete. Vi anser att det är motiverande för många medarbetare att prestera bra 

inom företaget. Samordning kan beskrivas som ett sätt att arbeta mot gemensamma mål för att 

uppnå förutbestämda strategier och mål för företag. För att inte medarbetarna enbart skall 

koncentrera sig på sina arbets- och deluppgifter är det viktigt att informationen inom företaget 

är tydlig och klar. Det är även viktigt att företagets strategier och mål klargörs från ledningen 

till medarbetarna för att samordning skall kunna ske. En mycket omtalad samordningsform är 

formell hierarki av befattningar som innebär att en person får befogenheter att ge order som 

han eller hon har formellt ansvar för. Samordningen kan ske genom direkta order, således 

motarbetar samordning till viss del självständighet.118,119 Vi har valt att definiera samordning 

som att alla medarbetare arbetar mot samma mål för att uppnå företags förutbestämda 

strategier och mål. 

 

115 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
116 Ibid. 
117 Anthony, R. N. (1990). Administrativ styrning. 
118 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
119 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
 

 
 

29 

                                                



Teori 
 

 
3.4.5 Formella och informella styrmedel 
Formella ekonomistyrningsmodeller innefattar ett antal strukturer och processer det vill säga 

olika ekonomistyrverktyg, som till exempel budget, internprissättning, olika metoder för 

produktkalkylering, resultatmätning etc. De formella ekonomistyrningsmodellerna beskriver 

och utvärderar de olika ekonomistyrverktygens egenskaper och beskriver också hur de kan 

användas och tillämpas i olika sammanhang på bästa sätt.120,121 Den strategiska planeringen, 

den taktiska planeringen samt den operativa planeringen ingår i de formella 

ekonomistyrningsmodellerna122. Det balanserade styrkortet, Tableau de bord, 

Prestationspyramiden och Performance measurement är exempel på olika 

ekonomistyrningsmodeller123. Den formella ekonomistyrningen kan också behandlas utifrån 

vilka behov eller uppgifter de är avsedda att lösa. Det kan till exempel vara uppgifter som 

ansvarsfördelning, planering, samordning, motivation och utvärdering.124 Vår definition av 

formella styrmedel är att de innefattar ett antal processer och strukturer som budget, 

internprissättning och produktkalkylering. Det inbegriper också för företag att hitta 

ekonomistyrningsmodeller som är bäst lämpade för företag och som hjälper till att lösa 

företags ansvarsfördelning, samordning och utvärdering. Informella styrmedel handlar om att 

styra företag ekonomiskt genom att ledningen medvetet skapar och bevarar gemensamma 

synsätt, värderingar eller kulturer som används som utgångspunkt för olika befattningshavares 

beslutsfattande och agerande.125 Vi har valt att definiera informella styrmedel som att styra 

företag ekonomiskt med hjälp av gemensamma synsätt, värderingar eller kulturer som olika 

beslutsfattare har som utgångspunkt när de fattar beslut. 

 

3.4.6 Finansiella och icke-finansiella nyckeltal 
Finansiella nyckeltal är mått på företags verksamhet där det löpande betalningsflödet mäts i 

monetära termer som beskrivs med soliditets- eller likviditetsmått126. De finansiella 

nyckeltalen fokuserar på pengar som till exempel sedvanliga nyckeltal som resultat, 

avkastning och liknande127,128. De finansiella nyckeltalen kan leda till felaktiga 

suboptimeringar särskilt på lägre nivåer i företag eftersom medarbetarna eventuellt inte förstår 

120 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
121 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
122 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
123 Gyllberg, H. & Svensson, L. (2002). Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrningssystem. 
124 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
125 Ibid. 
126 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken. 
127 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
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dess innebörd. Flera förespråkare för bland annat tidsbaserad ledning menar att tidsmål är 

motiverande för många företag. Når företagen sina tidsmål bidrar det också till att de 

finansiella nyckeltalen uppfylls.129 Räntabilitet är ett kvotmått, det vill säga att nyckeltalet 

ökar om antingen täljaren ökar eller nämnaren minskar. I nämnaren står totalt kapital vilket 

gör att räntabiliteten ökar om företaget avstår från att göra investeringar. De investeringarna 

kanske egentligen är nödvändiga inför framtiden för att företaget till exempel skall kunna nå 

tillväxt. Det här är ett exempel på snedstyrningseffekter som kan uppstå om inte målen är 

ordentligt genomtänkta och specificerade.130 Finansiella nyckeltal har en känd funktion i 

ekonomistyrningen, det vill säga att mäta företags ekonomiska ställning. De olika 

nyckeltalens vikt varierar däremot med ansvarsfördelningen. I företag där VD har 

räntabilitetsansvar anses nyckeltal som visar avkastning i synnerhet viktiga men det uppfattas 

inte på det sättet i företag där resultatansvar är utfördelat. Inom företag varierar det också 

vilka nyckeltal som används. I företagsledningen är finansiella nyckeltal som aggregerar olika 

funktioner viktiga, som till exempel nyckeltal som redovisar resultat. Mellanchefer använder 

sig av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal medan användningen av icke-finansiella 

nyckeltal tillämpas i huvudsak på lägre nivåer. Det här beror på de olika nivåernas förståelse 

för nyckeltal, lägre nivåer inom företag förstår de icke-finansiella nyckeltalen bättre på grund 

av att de lättare förklarar deras utförda arbete.131 Vi har valt att definiera finansiella nyckeltal 

som nyckeltal som fokuserar på pengar, det vill säga finansiella nyckeltal som till exempel 

resultat och avkastning. Företag använder mer och mer icke-finansiella nyckeltal eftersom de 

finansiella nyckeltalen inte räcker till för att följa upp verksamheten. Det krävs nyckeltal som 

inte bara följer upp företags ekonomiska ställning utan även nyckeltal som inte mäts i pengar. 

Några exempel på sådana nyckeltal är antal reklamationer från kunder, återköpsfrekvens, 

antal kassationer, väntetider, leveranstid produktkvalitet, marknadsandelar och 

kundnöjdhet132,133.134 Vår definition av icke-finansiella nyckeltal är nyckeltal som inte mäts i 

pengar som till exempel leveranstid och kundnöjdhet. 

 

128 Olve, N-G. & Roy, J. & Wetter, M. (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. 
129 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
130 Svensson, C. & Svensson, L. (1995). Förstå bokslut, budget och redovisning. 
131 Gyllberg, H. & Svensson, L. (2002). Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem. 
132 Olve, N-G. & Roy, J. & Wetter, M. (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik. 
133 Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. 
134 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
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3.4.7 Balans i tid, rum och aspekter 
Balans i tiden innebär att ekonomistyrningsmedlen kombineras på ett sätt att mål, strategier 

och handlingar på lång och kort sikt säkerställs och genomförs i samklang med varandra. Det 

innebär att företags lång- och kortsiktiga mål, strategier och handlingar överensstämmer med 

varandra för att balans i tiden skall kunna hanteras. Balans i rummet innebär att ett företags 

ekonomistyrning med mål, strategier och handlingar inom ett företags olika verksamheter 

ligger i linje med varandra. Det här balansperspektivet inbegrips av den formella och 

informella ekonomistyrningen samt självständighet och samordning. Balans i aspekter innebär 

att problematik som finns i att använda nyckeltal i måttenheter som mål, strategier och 

handlingar på lång och kort sikt utvecklas på ett förmånligt sätt för företag. Det innebär att 

företag skall kunna hantera en balans mellan de finansiella och icke-finansiella nyckeltalen 

samt inom dess ekonomistyrningssystem.135 Eftersom det här är ett relativt outforskat område 

är det de här balansperspektivens definitioner som vi tillämpar i uppsatsen som våra 

definitioner. 

 

3.4.8 Fokus i tid, rum och aspekter 
Fokus i tiden innebär att företags affärsidé, strategier och mål är förmedlade och förankrade 

till alla medarbetare inom företaget samt att medarbetarna är motiverade att uppnå företagets 

mål på lång och kort sikt. Fokus i rummet innefattar att medarbetarna motiveras till bra 

prestationer och att de har ett helhetstänkande vid beslutsfattande samt att medarbetarnas 

värderingar stämmer överens med företagets strategier. Fokus i aspekter inbegriper att företag 

följer upp förbättringar med hjälp av finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Företag skall 

också sträva efter förbättringar för at öka motivationen och måluppfyllelsen hos 

medarbetarna. 

 

3.5 Vår analysmodell för hantering av balans och fokus inom 
ekonomistyrning 
Utifrån ovanstående teorier och modeller har vi konstruerat vår egen analysmodell för 

ekonomistyrning med balans och fokus. Se figur 3.4. Modellen visar de olika balans- och 

fokusperspektiven tid, rum och aspekter som påverkar om företag verkligen kan hantera 

balans och fokus inom sin ekonomistyrning. Kriterierna inom båda perspektiven måste vara 

uppfyllda för att ett företag skall anses kunna hantera balans och fokus inom sin 

135 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
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ekonomistyrning. För att vi skulle kunna avgöra om företagen klarar att hantera balans och 

fokus inom sin ekonomistyrning har vi ställt frågor till respondenterna om olika aktiviteter 

inom företaget, se bilaga 2-4. Det är aktiviteter som planering, budgetering, kalkylering, 

ansvarsfördelning, kunder, konkurrenter, strategier, mål, företagets struktur, företagets 

ekonomistyrningssystem och framtida utsikter. Utifrån respondenternas svar har vi sedan 

bedömt med hjälp av våra kriterier och analysmodellen om företagen kan hantera balans och 

fokus inom sina respektive ekonomistyrningar. 

 

Med hjälp av svaren om företagens strategier och mål, hur de planerar verksamheten, om de 

äger eller hyr sin utrustning, deras omgivning med kunder och konkurrenter samt förändringar 

kan vi uppskatta om företagen kan hantera balans i tiden. Genom svaren om företagens 

ansvarsfördelning, storlek och ålder samt styrmedel kan vi bedöma om företagen kan hantera 

balans i rummet och med svaren om vilka nyckeltal som tillämpas inom företagen kan vi 

avgöra om företagen kan hantera balans i aspekter. Utifrån svaren om företagens affärsidé, 

strategier och mål är förmedlade och väl förankrade till alla inom verksamheten samt hur 

medarbetarna motiveras för att uppnå affärsidén, strategierna och målen kan vi bedöma om 

företaget kan hantera fokus i tiden. Med hjälp av svaren om hur företagen motiverar 

medarbetarna att utföra ett bra arbete samt att se företagen som helheter vid beslutsfattande 

och att företagens värderingar stämmer överens med företagens strategier kan vi avgöra om 

företagen kan hantera fokus i rummet. Genom svaren om företagen strävar efter förbättringar 

som leder till ökad måluppfyllelse samt uppföljning av finansiella och icke-finansiella 

nyckeltal kan vi uppskatta om företagen kan hantera fokus i aspekter. 
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Figur 3.4 Modell för definition av ekonomistyrsystem med balans och fokus.  
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3.5.1 Kriterier för hantering av balans inom ekonomistyrning 
Vi anser att de olika balansperspektiven tid, rum och aspekter är lika viktiga för att balans 

skall kunna hanteras inom företagets ekonomistyrning. Det optimala för företaget är att 

hantera balans inom alla tre perspektiven. Vi anser att det kan vara svårt att åstadkomma, 

eftersom det totalt sett är många kriterier som företaget skall uppfylla. Utifrån det har vi 

fastställt att balans skall hanteras inom minst två balansperspektiv, men det har ingen 

betydelse inom vilka två eftersom alla perspektiven är lika viktiga inom ekonomistyrningen. 

 

För balans i tiden skall företaget både i formuleringen av sina lång- och kortsiktiga mål ta 

hänsyn till den operativa, taktiska och strategiska planeringen. Företaget skall också vara 

förändringsbenäget, hålla sina konkurrenter under uppsikt samt bemöta sina kunder på ett 

positivt sätt. För balans i rummet krävs det att ansvar som är delegerat till olika avdelningar 

skall samordnas på ett sätt som leder till målkongruens inom företaget. De formella och 

informella styrmedlen skall stödja varandra inom såväl den operativa som den taktiska och 

strategiska planeringen för att medarbetarna skall kunna arbeta mot samma mål. För balans i 

rummet krävs det även att företaget har en storlek på minst 50 anställda samt varit verksamma 

i minst fem år. För balans i aspekter krävs det att företaget följer upp sin verksamhet med 

både finansiella och icke-finansiella nyckeltal.  

 

Sammanfattningsvis skall följande kriterier vara uppfyllda inom respektive perspektiv för att 

vi skall bedöma att företaget kan hantera balans inom sin ekonomistyrning: 

För balans i tiden: 

 Planering på både lång och kort sikt 

 Förändringsbenäget 

 Uppsikt över konkurrenter 

 Positivt kundbemötande 

För balans i rummet: 

 Samordning av ansvar 

 Formella och informella styrmedel stödjer varandra 

 Verkat i minst fem år 

 Minst 50 anställda 

För balans i aspekter: 

 Finansiella och icke-finansiella nyckeltal tillämpas 
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3.5.2 Kriterier för hantering av fokus inom ekonomistyrning 
De tre olika fokusperspektiven tid, rum och aspekter är lika viktiga för att företaget skall 

anses hantera fokus inom sin ekonomistyrning. Vi har därför valt att samma 

bedömningsgrunder gäller för fokus som för balans, det vill säga att två fokusperspktiv av tre 

skall vara uppfyllda för att vi skall bedöma att företaget kan hantera fokus inom sin 

ekonomistyrning. Det har däremot ingen betydelse inom vilka två fokusperspektiv eftersom 

alla tre är lika viktiga inom ekonomistyrningen. 

 

För fokus i tiden krävs det att företagets affärsidé, strategier och mål är förmedlat samt väl 

förankrat till alla inom företaget. Den organisatoriska strukturen skall vara tillfredställande 

och medarbetarna skall motiveras i sitt arbete till att uppnå företagets strategier och mål på 

såväl lång som kort sikt. För fokus i rummet skall företaget ha fokus inom sin verksamhet och 

fokusera på sina medarbetare samt motivera dem till att utföra ett bra arbete. Medarbetarna 

skall fokusera på företagets bästa vid beslutsfattande och deras värderingar skall stämma 

överens med företagets strategier. För fokus i aspekter skall företaget sträva efter förbättringar 

som leder till ökad måluppfyllelse för hela företaget. Förbättringarna skall följas upp med 

både finansiella och icke-finansiella nyckeltal och skall skapa motivation och engagemang 

hos medarbetarna. 

 

Sammanfattningsvis skall följande kriterier vara uppfyllda inom respektive perspektiv för att 

vi skall bedöma att företaget kan hantera fokus inom sin ekonomistyrning: 

Fokus i tiden: 

 Affärsidé, strategier och mål är förmedlade och förankrade 

 Motivering av medarbetarna för måluppfyllelse på lång och kort sikt 

Fokus i rummet: 

 Motivering av medarbetarna till bra prestationer 

 Helhetstänkande hos medarbetarna 

 Värderingar hos medarbetarna stämmer överens med företagets strategier 

Fokus i aspekter: 

 Följa upp förbättringar genom finansiella och icke-finansiella nyckeltal 

 Sträva efter förbättringar för ökad motivation och måluppfyllelse 
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3.5.3 Kriterier för hantering av balans och fokus inom ekonomistyrning 
För att vi skall bedöma om ett företag kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning 

måste minst två balansperspektiv och minst två fokusperspektiv uppfyllas, enligt vår 

analysmodell. Inom respektive perspektiv tid, rum och aspekter skall alla kriterier vara 

uppfyllda för att vi skall anse att företaget kan hantera balans och/eller fokus inom respektive 

perspektiv. Om inte två av tre perspektiv är uppfyllda anser vi att det finns brister av 

betydande karaktär inom ekonomistyrningssystemet som gör att företag antingen förlorar 

balans och/eller fokus inom sin ekonomistyrning. Även om ett företag kan hantera balans och 

fokus inom sin ekonomistyrning i nuläget, innebär det inte att det kommer bestå i all evighet. 

För att kunna bevara hanteringen av balans och fokus måste företaget hela tiden arbeta med 

bland annat uppföljning och samordning inom verksamheten och på så sätt kontrollera att 

balans och fokus fortsättningsvis kan hanteras. På liknande sätt kan företag som idag inte kan 

hantera balans och fokus prestera det i framtiden genom att förändra och förbättra 

verksamheten. Företag kan således bedömas av oss att kunna hantera balans men inte fokus 

inom sin ekonomistyrning eller tvärtom att företag kan hantera fokus men inte balans inom 

sin ekonomistyrning. Om inte minst två perspektiv inom respektive balans och fokus är 

uppfyllda bedömer vi som tidigare nämnts att företaget inte kan hantera balans och/eller fokus 

inom sin ekonomistyrning. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet återges vad som framkommit under de personliga intervjuer med VD, 

ekonomichef och produktionschef som utförts på respektive företag. Efter att 

sammanställningen av intervjuerna var klar fick respondenterna på respektive företag läsa 

igenom och kommentera det vi skrivit om dem. På så sätt kunde eventuella missförstånd 

undvikas. Intervjusvaren och teorierna är det material som ligger till grund för vår analys samt 

slutsats. 

 

4.1 Företag 1 
Företag 1 är en organisation med tre delägare som startades år 1990. Sedan starten har 

företaget utvecklats från en liten rörelse till världsledande inom sitt område och levererar till 

hela världen. 

 

4.1.1 Affärsidé, strategier och mål 
Företaget har en uttalad affärsidé som är förmedlad till alla medarbetarna inom företaget, 

förmedlingen har skett genom utbildning av samtliga medarbetare. Utbildningen fortskrider 

genom kurser och kontinuerliga möten. Företaget har satt upp åtta strategier, vilka även är 

dess värderingar som företaget arbetar efter. Strategierna har också förmedlats till 

medarbetarna genom utbildning. För att motivera medarbetarna att uppnå företagets mål 

strävar företaget efter att ha en verksamhet där det är enkelt att kommunicera. Det har 

företaget löst genom en platt organisation med endast två nivåer. Medarbetarna skall känna att 

de kan påverka verksamheten genom att vara delaktiga i de beslut som fattas. Mål för 

framtiden är att öka omsättningen och bli större, vilket medför bland annat nyinvesteringar, 

produktutveckling och nyanställningar. 

 
4.1.2 Verksamhet och omgivning 
Företaget är verksamt som tillverkare och leverantör av moduler för rör- och kabeltätningar. 

VD:n är mycket insatt i produktionsprocessen vilket beror på att han startade verksamheten. 

Ekonomichefen bedömer sig själv som hjälpligt insatt i hur produktionsprocessen fungerar 

vilket är en förutsättning för att kunna förstå de beslut som produktionschefen tar rörande 

produktionen. 

 

Inom företagets tillverkningsområde finns konkurrens framförallt på den globala marknaden. 

Totalt sett är företaget större än sina konkurrenter tillsammans. Företaget håller sina 
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konkurrenter under uppsikt, det görs bland annat genom analysering av en omvärldsanalys, 

vad som händer inom branschen. Konkurrensen är olika hård beroende inom vilket 

kundsegment som företaget konkurrerar vilka inte kan namnges på grund av företagets vilja 

att vara anonyma. Det finns tre olika kundsegment där företaget konkurrerar främst genom 

kvalitet, pris genom att deras produkt är dyrare än konkurrenternas, korta leveranstider och 

flexibilitet. De här faktorerna är även företagets konkurrensfördelar. Företaget verkar över 

hela världen vilket medför att närheten till kunderna ökar. Det är en anledning till deras 

marknadsledande position. Företaget har en positiv inställning till konkurrens och anser att 

den behövs för dess utveckling så att de inte lutar sig tillbaka och förlitar sig på sin nuvarande 

position på marknaden. De kunder som företaget har inom de tre olika kundsegmenten är 

många och av varierande storlek. Det är sällan som företaget ser slutkunden eftersom de 

arbetar mycket mot återförsäljare och dotterbolag. Försäljningen till de olika kundsegmenten 

är ungefär lika stor procentuellt sett enligt företagets årsredovisning. Kundsegmenten kan inte 

återges på grund av företagets anonymitet. 

 

4.1.3 Information och ekonomistyrning 
Företaget anser att ekonomistyrningen är mycket viktig samt att den är väl fungerande inom 

dess verksamhet. Ekonomistyrningen påverkar inte i sin helhet hur det går för företaget det 

vill säga för tillväxt eller i antal marknadsandelar enligt ekonomichef och VD. Den ger 

däremot ett bra stöd samt är en funktion som hjälper företagsledning och styrelse att följa upp 

företagets aktiviteter så att de följer företagets affärsidé, strategier och mål. Företaget arbetar 

inte efter någon etablerad ekonomistyrningsmodell utan har strukturerat upp olika 

informationskällor på ett sätt som ekonomiavdelningen kan arbeta efter och sammanställa 

information från de olika avdelningarna inom företaget. 

 

Företaget arbetar med övergripande mål på längre sikt vilket sker genom treårsplaner som 

omsätts och bryts ner i framförallt budgetarbetet som upprättas årligen. Budgeten är det 

hjälpmedel som används för att planera verksamheten. De olika budgetarna följs sedan upp, 

koncernresultat och likviditet följs upp månadsvis medan försäljningsbudgeten följs upp varje 

vecka. Uppföljningarna görs av ekonomiavdelningen. Budgetarna kompletteras med 

prognoser under året för att se hur företaget skall bemöta avvikelser från budget. Företaget ser 

budgeten som en rekommendation och den kan frångås vid beslutsfattande som kan vara 

fördelaktigt för företaget i framtiden enligt ekonomichefen. Företaget använder sig av 

produktkalkyler, de återspeglar såväl självkostnad som fullkostnad för varje produkt. 
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Kalkylerna följs upp månadsvis av ekonomiavdelningen som i sin tur går igenom 

bruttovinsten med de olika avdelningarna en gång i månaden. Som underlag till olika beslut 

används även kalkyler, till exempel inför en investering görs en investeringskalkyl. 

 

Både finansiella och icke-finansiella nyckeltal tillämpas inom företagets ekonomistyrning, se 

bilaga 5. Det nyckeltal som företaget anser vara viktigast är omsättningen eftersom det gäller 

att anpassa kostnaderna efter hur mycket pengar som företaget får in. Produktivitet är även 

något som företaget anser är viktigt, den mäts genom cykeltider i produktionen för de olika 

produkterna. Likaså effektivitet är av betydelse, den mäts också och ingår i en av de åtta 

strategier som företaget arbetar efter. Nyckeltalen används för ekonomistyrning av företaget 

medan rapporterna från redovisningssystemet, som till exempel resultatrapport och 

kundfordringar används för uppföljning av budget. De olika avdelningarna inom företaget har 

tilldelats kostnadsansvar eftersom avdelningarna i första hand påverkar kostnaderna på grund 

av att företagets intäkter inte fördelas ut på respektive avdelning. Ansvarfördelningen 

fungerar bra enligt respondenterna. Företaget har en traditionell samordning av de fördelade 

ansvaren, det vill säga VD:n har det yttersta ansvaret vid beslutsfattande. Olika beslut som 

fattats följs upp av ekonomiavdelningen en gång i månaden för att se om avdelningarnas 

kostnader avviker från de budgeterade kostnaderna. De personer som tilldelats ansvar på de 

olika avdelningarna har förutom yrkeserfarenheter inga speciella egenskaper. Det är en 

egenskap som företaget anser vara avgörande för att tilldelas ansvar. Om företaget skulle 

behöva fatta några snabba beslut kan ansvarsfördelningen frångås för de besluten men 

respondenterna betonar att det är viktigt att det görs på rätt sätt, det vill säga att ingen känner 

sig förbigången. Det är oftast VD:n som fattar de snabba besluten eftersom han har det 

yttersta ansvaret. Beslut som fattas kan ibland tyckas vara till fördel för de ansvarigas egen 

avdelning istället för vad som är optimalt för hela företaget i stort. Produktionschefen menar 

att de beslut som fattas och är bra för produktionsavdelningen är även bra för hela företaget, 

han fattar inga beslut som inte är bra för företaget som helhet. Enligt ekonomichefen är det 

viktigt att arbeta utifrån ett helhetstänkande, det vill säga att se till hela företagets bästa men 

det är ofrånkomligt att medarbetarna skall tänka ur helhetsperspektivet hela tiden. 

 

Företaget definierar kort sikt som de handlingar vilka innefattar alltifrån morgondagen till ett 

år medan lång sikt är planering som sträcker sig tre år fram i tiden. Företaget anser sig 

fokusera både på lång och kort sikt. Enligt ekonomichefen är det viktigt att de kortsiktiga 
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aktiviteterna skall passa in i det längre perspektivet för att företaget skall kunna arbeta efter 

strategierna och uppnå målen. VD:n anser att alla tidsperspektiven är lika viktiga eftersom 

företaget skall se till helheten. Har inte företaget upprättat långsiktiga mål vet inte 

medarbetarna vad de skall arbeta efter. Företaget tänker långsiktigt eftersom de äger större 

delen av sina maskiner och övrig utrustning. Det som hyrs är datorutrustning som snabbt 

förbrukas och förlorar i värde enligt ekonomichefen. Företaget följer sina strategier och mål 

vid beslutsfattande. Om något beslut fattas som bara är bra för stunden är det ändå bra för 

företaget som helhet, eftersom det inte fattas några beslut som motsäger företagets strategier 

enligt respondenterna. Företaget anser att förändringar är väldigt viktiga och utvecklande, 

utan dem överlever inte företaget. Samhället förändras hela tiden och det skapas nya 

förutsättningar därför gäller det att vara förändringsbenägen för att företaget skall överleva 

enligt VD:n. Om en förändring skulle innebära en motsägelse mot strategierna ändrar 

företaget inte strategierna direkt. Deras strategier är väldigt övergripande och det skall till 

ganska mycket för att företaget gör en förändring som motsäger strategierna. Skulle 

strategierna vara helt felaktiga innebär det att företaget haft fel världsbild, strategierna är satta 

efter vad marknaden behöver och stämmer inte de överens med verkligheten måste 

strategierna ändras enligt företaget. 

 

4.2 Företag 2 
Företag 2 ägs av ett större utländskt företag till 70 % och resterande 30 % ägs av tre 

privatpersoner som sitter i företagets ledning. Företaget startade dagens verksamhet år 1993 

men har sina rötter ända från mitten av 1700-talet. Den största delen av försäljningen sker 

inom Sverige där företaget räknas som ett av de ledande inom sin nisch. 

 
4.2.1 Affärsidé, strategier och mål 
Företaget har genom en upprättad affärsplan som sträcker sig fem år fram i tiden, 

dokumenterat sin affärsidé, strategier, mål och planer mycket noggrant. Minst en gång om 

året träffas ledningen för att gå igenom och kontrollera att affärsplanen och målen följs samt 

uppnås. Samtidigt upprättas strategierna som också korrigeras årligen alltefter hur världen har 

ändrats sedan föregående möte. De värderingar som företaget arbetar efter är också uttalade 

och ingår i strategierna. Affärsidén är förmedlad till alla inom verksamheten genom att var 

och en som är ansvarig för sin avdelning sprider affärsplanens innehåll till övriga 
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medarbetare. Ett exempel är produktionschefen som skriver News136. Alla inom företaget har 

också träffats vid ett par tillfällen för att tillsammans diskutera företagets affärsidé. Enligt 

produktionschefen kan däremot inte alla inom företaget affärsidén exakt men alla vet 

företagets nisch det vill säga att jobba med gjutgods. Företaget försöker motivera 

medarbetarna att arbeta efter företagets mål. Det finns en personalstiftelse som har till uppgift 

att medverka för medarbetarnas trivsel genom att stödja idrottsverksamheter för dem. Varje år 

försöker också företaget bjuda alla medarbetare med respektive på en resa samt att de får en 

julklapp. Nyligen startade företaget en verksamhetsutveckling med utbildning för att skapa 

motivation och rätt attityd inom företaget. Utbildningen innebär att medarbetarna får 

information om företagets affärsidé, strategier och mål. Det skall leda till att medarbetarna 

arbetar mot samma mål och för att företaget skall få en bättre vi-anda. Enligt 

produktionschefen är företaget relativt dåliga på målstyrning och att den här 

verksamhetsutvecklingen förhoppningsvis skall hjälpa företaget att bli bättre på det. 

Företagets framtida kortsiktiga mål är att de skall vara en bra leverantör till sina kunder och 

det långsiktiga målet är att öka omsättningen samt att få ett bättre resultat. 

 

4.2.2 Verksamhet och omgivning 
Företaget tillverkar gjutgodskomponenter och är underleverantör till framförallt 

fordonsindustrin. VD:n är mycket insatt i produktionen eftersom han har arbetat inom 

företaget i många år och har även jobbat som produktionschef tidigare. Ekonomichefen 

däremot är inte lika insatt i produktionen som VD:n, men VD:n anser att de kompletterar 

varandra mycket bra eftersom VD:n inte kan inte speciellt mycket om ekonomi och 

ekonomichefen kan inte särskilt mycket om produktionen.  

 

Konkurrensen inom företagets tillverkningsnisch är mycket hård och den är hårdast från 

utländska företag där Kina, Korea och Japan kommer med enorma steg in på de flesta 

marknader idag och erbjuder produkter till låga priser. De svenska konkurrenterna 

konkurrerar inte lika mycket med varandra som utländska konkurrenter utan hjälper istället 

varandra genom att inte vara lika hemlighetsfulla. Det beror på att Sverige är ett litet land i 

jämförelse med resterande Europa och utgör en mycket liten del av fordonsmarknaden. Det 

136 Det är ett nyhetsbrev för medarbetarna. 
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innebär att det är bättre om de svenska konkurrenterna samarbetar och på så sätt kan erövra 

Europas och även andra utländska marknader. Det är en stenhård marknad och det är viktigt 

att hela tiden vara bäst enligt produktionschefen. Företaget håller sina konkurrenter under 

uppsikt genom att få information från sin utländska ägare om vad som händer i världen och 

VD:n känner många inom branschen och får på så sätt information enligt produktionschefen. 

Enligt VD:n ingår konkurrentuppsikten i arbetet inför revideringen av affärsplanen, det vill 

säga att kontrollera om företaget hänger med i marknadens utveckling. Företaget tillämpar 

också Benchmarking som innebär att företaget jämförs med konkurrenterna. Företaget 

konkurrerar framförallt med sin kunskap om råmaterialet på grund av att de varit verksamma 

väldigt länge inom sin bransch och att företaget har eget gjuteri inom koncernen. Företaget tar 

också stort ansvar för att produkten skall bli så bra som möjligt, det vill säga företaget tar ett 

helhetsansvar för modellframställning, gjutgodsframställning, bearbetning och komplettering 

enligt VD:n. Produktionschefen menar att kvalitet är idag inget konkurrensmedel inom 

branschen utan en självklarhet. Andra konkurrensfördelar som företaget konkurrerar med är 

att företaget vet vad kunderna vill ha eftersom de har haft ett väldigt långt samarbete 

tillsammans och byggt upp ett mycket funktionellt datasystem. Företaget kan genom det här 

datasystemet se vad kunden behöver för produkter i sin tillverkning och kan planera sin 

produktion efter det. Företagets huvudsakliga kunder är tillverkare av fordon och framförallt 

två stora koncerner. De här två koncernerna har tidigare ägt företaget vilket gör att det är 

mycket starka band mellan de här kunderna och företaget. Därutöver tillverkar och levererar 

företaget också till andra verkstadsföretag. Företagets försäljning sker till största delen inom 

Sverige och räknas som ett av de ledande företagen inom sin nisch. 

 

4.2.3 Information och ekonomistyrning 
Företaget anser att ekonomistyrningen är mycket viktig och att den fungerar på ett bra sätt 

inom verksamheten. Det beror till stor del på att det är lätt att följa upp hur det går för 

företaget eftersom allting är datoriserat idag. Det innebär att alla kan knappa in sina värden på 

datorn till exempel hur många detaljer som producerats eller om någon har köpt in någonting 

till företaget. Ledningsgruppen träffas var fjortonde dag för att gå igenom hur det går för 

företaget samt jämför utfallet med de uppsatta målen. Företaget anser att ekonomistyrningen 

påverkar hur det går för företaget eftersom de inte skulle ha någon uppfattning om det utan 

ekonomistyrningen. Med hjälp av ekonomistyrningen hittar företaget fel som kan korrigeras i 

tid. Enligt ekonomichefen är ekonomistyrningen företagets ögon och utan ekonomistyrningen 
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vore företaget blint. Företaget tillämpar ett ekonomistyrningssystem som de själva utarbetat 

under årens lopp. 

 

Företaget planerar inte sin verksamhet med hjälp av budget utan tillämpar istället prognoser 

samt ekonomistyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, se bilaga 6. Det är med 

hjälp av nyckeltalen som företaget följer upp verksamheten och ser om det är på rätt väg 

angående måluppfyllelse. Varje månad tas även preliminärbokslut fram som är mer eller 

mindre fullständiga bokslut för att komplettera uppföljningen av verksamheten. Det innebär 

att företaget bara har en månad bakåt i tiden att gå tillbaka vid avstämningsproblem. Det 

viktigaste nyckeltalet enligt respondenterna är förädlingsvärdet som är ett eget icke-finansiellt 

nyckeltal. Förädlingsvärdet talar om företagets tillverkade produkters värdeökning per arbetad 

timme. Med hjälp av förädlingsvärdet får företaget fram sin vinst genom att de vet sina 

kostnader. Det är viktigt att företaget kontrollerar att de inte säljer en produkt till ett lägre pris 

än vad det kostar företaget att tillverka den. Det är genom förädlingsvärdet som de mäter sin 

produktivitet vilket är mycket viktigt för företaget enligt respondenterna. Produktionschefen 

menar att det däremot är väsentligt att de hela tiden kontrollerar sina kostnader eftersom om 

företaget ökar sitt förädlingsvärde och samtidigt ökar sina kostnader tar det ut varandra och 

produktiviteten ökar inte alls. Effektivitet mäts inom företaget genom att jämföra utfallet med 

normtider. Med hjälp av datasystemet kan de ta fram diagram som visar 

effektivitetsutvecklingen inom företaget enligt VD:n och ekonomichefen. Enligt 

produktionschefen mäter inte företaget effektiviteten. Han menar att de tittar på hur mycket 

maskintimmar som de kan utnyttja men enligt honom är maskintimmar produktivitet och inte 

effektivitet. Nyckeltalen används för att styra företaget ekonomiskt vilka också kompletteras 

av det månatliga bokslutet med balans- och resultaträkning. Företaget använder 

produktkalkyler för att räkna ut försäljningspris på sina produkter. Kalkylerna följs sedan upp 

av produktionschef, ekonomichef och marknadschef beroende på vilken avdelning som 

kalkylen gäller. Uppföljningen utförs med hjälp av mycket enkla kalkyler för att se om 

produkterna är lönsamma eller inte. Den information som företaget använder som underlag 

för beslut är kalkyler, för investeringar tillämpas investeringskalkyler till exempel.  

 

Företaget har fördelat ut kostnadsansvar till de olika avdelningarna och i en ekonomihandbok 

finns en förteckning över olika personers rättigheter beroende på befattning. Samordning av 

ansvaren sker inte i särskilt stor utsträckning eftersom ansvarstagarna har företagsledningens 
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förtroende och därmed behövs ingen kontroll utöver revisorernas enligt VD:n. De personer 

som tilldelats ansvar inom företaget har yrkeserfarenhet, det är en egenskap som företaget 

anser är väldigt viktig. Personerna har således arbetat sig upp genom verksamheten och 

företaget känner på så sätt till individernas personliga egenskaper. Det är också viktigt 

eftersom företaget har ett stort förtroende för ansvarstagarna. Ansvarsfördelningen kan 

frångås vid snabba beslut enligt produktionschefen, men enligt ekonomichefen och VD:n 

skall det inte behövas eftersom organisationen är platt och det finns alltid en överordnad att 

fråga. Vid beslutsfattande har företaget sett en tendens till att de olika avdelningarnas 

intressen prioriteras istället för att ansvarstagarna ser till företaget som helhet när de fattar 

beslut. VD:n anser att människor är egoistiska och tänker i första hand på sig själv, i andra 

hand på sin avdelning och i tredje hand på företaget. Företaget har nyligen startat en 

verksamhetsutveckling för att medarbetarna skall få ett mer helhetstänkande. Företaget 

bemöter förändringar med skepsis. Produktionschefen anser att de hela tiden måste förändra 

sig för att klara det hårda konkurrenstrycket som de har. Det finns däremot en negativ 

inställning inom företaget till förändringar, det beror på att andra personer än de som är 

ämnade att förändra kommer med förändringar vilket resulterar i negativa inställningar även 

om många försöker vara positiva enligt VD:n. Om en förändring innebär en motsägelse mot 

företagets strategier försöker de anpassa förändringen mot strategierna enligt 

produktionschefen. VD:n och ekonomichefen anser däremot att företaget istället omprövar 

sina strategier eftersom det inte är säkert att deras strategier är rätt utan det kanske kan 

förbättras. Det är också därför som företagsledningen träffas en gång om året för att revidera 

affärsplanen.  

 

Företaget definierar kort sikt som veckor eller månader medan lång sikt är ett till fem år och 

de anser sig fokusera mest på lång sikt. VD:n anser att det är väldigt utmärkande eftersom de 

inte gått i konkurs på över 250 år. Han anser också att företag som inte sätter långsiktighet i 

fokus inte kommer att överleva eftersom företag måste hela tiden anpassa sig till den ständigt 

föränderliga omgivningen. Ett annat exempel är att företaget vid ett tillfälle valde att behålla 

sin personal trots kärva tider eftersom de visste att personalen behövdes längre fram. De tog 

således en kortsiktig förlust för att ha kvar sin personal långsiktigt. Företaget fokuserar på 

lång sikt genom att till största delen äga sina maskiner och övrig utrustning medan resterande 

del hyrs. Finansiering av egna medel är enligt VD:n vad de föredrar, i andra hand prioriteras 

långfristiga lån och i tredje hand hyra. Beslutsfattarna tänker på företagets strategier och mål 
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när de fattar beslut enligt respondenterna. Det sitter i ryggmärgen enligt VD:n. 

Produktionschefen anser att hänsyn inte alltid tas till företagets strategier och mål, det beror 

på vad det handlar om. Det kan till exempel vara att kunden vill att de skall investera mycket 

kapital, då går kostnaden emot strategierna men samtidigt är kunden det viktigaste för 

företaget för att få sälja produkterna. Det händer att strategierna och målen frångås vid en del 

beslut.  

 

4.3 Företag 3 
Företag 3 är en organisation som ägs av ett moderbolag. Företaget har funnits sedan 1940-

talet men har sina rötter tillbaka ända till 1800-talet då det började som mekanisk verkstad. 

Fabriken i Blekinge startades år 1995. 

 

4.3.1 Affärsidé, strategier och mål 
Företaget har en tydlig affärsidé som är förmedlad till alla medarbetarna inom verksamheten. 

Informationen har skett genom företagets skriftliga treårsplan samt genom möten i företaget 

för medarbetarna. Företaget utarbetar vart tredje år en treårsplan för internt bruk där 

medarbetarna får aktuell information om företagets riktlinjer för framtiden. Enligt ekonomi- 

och produktionschefen kan troligtvis inte medarbetarna affärsidén ordagrant men kan dess 

innebörd. Det finns även en värdering som företaget arbetar efter, det är att de skall vara 

väldigt flexibla mot kunderna eftersom företaget är väldigt kundfixerat. Värderingen stödjer 

företagets strategier. För att medarbetarna skall motiveras att uppnå företagets mål delas en 

bonus ut årligen som är baserad på företagets totala resultat. Det gäller att ha en professionell 

inställning som medarbetare till det som skall göras inom företaget anser ekonomichefen 

eftersom personalen är anställd i företaget för att utföra sina arbetsuppgifter. Framtida mål för 

företaget är att öka omsättningen och bli större, men inte mer än 250 anställda för då bildas 

det automatiskt ett nytt aktiebolag det vill säga ett till dotterbolag. Moderbolaget arbetar efter 

att ha små flexibla fungerande organisationer istället för stora enheter. 

 

4.3.2 Verksamhet och omgivning 
Företaget är tillverkare av elektronik till olika branscher. VD:n är mycket insatt i hur 

produktionsprocessen fungerar, det beror på att han tidigare har varit produktionschef. 

Tidigare var han både VD och produktionschef samtidigt, han har även en lång erfarenhet 

inom branschen. Ekonomichefen anser sig vara insatt i hur produktionsprocessen fungerar 
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vilket även produktionschefen instämmer i. Han menar att ekonomi är lite mer teoretisk än 

produktionen men att ekonomichefen kan det han skall kunna om produktionsprocessen. Det 

finns tre olika företagssegment inom branschen och vilket företagssegment som företag tillhör 

beror på dess storlek. Således är konkurrensen som företaget möter beroende av vilket 

företagssegment som företaget befinner sig i. De multinationella företagen är ett 

företagssegment och är ingen direkt konkurrent till företaget idag men kan bli det i framtiden 

om de börjar tillverka mindre serier. Den största konkurrensen möter företaget i 

företagssegmenten med medelstora företag där företaget självt befinner sig samt i 

företagssegmentet med småföretag. Företaget konkurrerar genom sin flexibilitet, ett bra och 

trevligt kundbemötande samt priset. De här faktorerna är således företagets 

konkurrensfördelar. Företaget håller sina konkurrenter under uppsikt genom att följa upp den 

ekonomiska information som finns samt genom offertuppföljning det vill säga vem som fick 

arbetet som de gick miste om. De kunder som förtaget har är inom olika sektorer, kundfloran 

är väldigt blandad och det är en medveten strategi som företaget har arbetet fram. Företaget 

anser att det är viktigt att inte bli för beroende av någon kund, därav har de gjort ett strategiskt 

val att inte låta någon kund bli större än 10 % av företagets omsättning. 

 
4.3.3 Information och ekonomistyrning 
Företaget anser att ekonomistyrningen har en viktig funktion inom verksamheten. 

Ekonomistyrningen är en del i processen hur det går för företaget anser såväl VD som 

ekonomichefen. För att kunna driva företaget framåt behövs rätt information och där spelar 

ekonomistyrningen en viktig roll. Ekonomistyrningen fungerar bra och det bygger på ett bra 

samarbete inom företaget anser både VD och ekonomichef. 

 

Verksamheten i företaget planeras enligt planer som sträcker sig tre år fram i tiden på en 

övergripande nivå. Planeringen i produktionen sträcker sig däremot endast cirka tre månader 

fram i tiden vilket medför att företaget måste ha en flexibel verksamhet för att uppnå de olika 

planerna. För att planera verksamheten använder företaget ett komplett affärssystem som 

heter Monitor, de använder sig även lite av ekonomistyrningsmodellen balanserat styrkort för 

att styra och planera verksamheten. Det används främst inom målstyrningen det vill säga att 

alla mål skall vara drivande och gemensamt nå företagets vision. Företaget har fastställt ett 

antal strategier inom fyra olika perspektiv inom det balanserade styrkortet och de är finans-, 

kund-, interna processer samt medarbetarperspektiv. Utifrån strategierna analyseras de 

kritiska framgångsfaktorerna och därefter bryts de ned till mål och aktiviteter. Företaget 
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upprättar budget varje år samt prognoser för varje kvartal och de arbetar även efter rullande 

tolv137. Budgetuppföljning sker varje månad i form av ett månadsbokslut. Det här görs för att 

undvika avstämningsproblem eftersom de ligger fel maximalt en månad bakåt i tiden. 

Ekonomiavdelningen och ledningsgruppen sköter uppföljningen av de ekonomiska 

rapporterna. Budgeten ses mycket som en vägledning för företagets ekonomiska beslut. De 

kalkyler som företaget använder sig av är produkt- och kostnadskalkyl. De följs inte upp i så 

stor utsträckning, det som följs upp är täckningsbidrag 1 och täckningsbidrag 2 för varje 

produkt och det gör ekonomichefen. Såväl finansiella som icke-finansiella nyckeltal används 

inom företagets ekonomistyrning, se bilaga 7. Det viktigaste nyckeltalet som företaget 

använder är kassaflödesanalys, de jobbar även uteslutande med Dupont-modellen. För att 

mäta produktiviteten använder sig företaget av ett annat nyckeltal, i det jämförs kalkylerade 

timmar i produktionen med antalet närvarotimmar. Effektivitet är inget som företaget varken 

mäter eller följer upp eftersom de anser att det inte går att göra på något bra sätt. Nyckeltalen 

används inom företagets ekonomistyrning och de rapporter som används från 

redovisningssystemet, resultat-, balansräkning samt kassaflödesanalys används för 

budgetuppföljning. Rapporterna tas fram en gång i månaden av ekonomiavdelningen.  

 

Företaget har tilldelat de olika avdelningarna ett kostnadsansvar men enligt ekonomichefen 

håller företaget väldigt hårt i kostnaderna så kostnadsansvaret är inte speciellt utpräglat vilket 

innebär att de som har kostnadsansvar inte kan påverka det speciellt mycket. Större kostnader 

måste godkännas av VD. För de fördelade ansvaren har företaget en traditionell samordning, 

det vill säga det är VD:n som har det yttersta beslutsfattande. Beslut som fattats följs upp av 

ekonomiavdelningen varje månad och är det något som avviker från planerade kostnader 

informeras VD:n. Ansvarfördelningen fungerar bra enligt respondenterna, det beror på 

företagets lilla verksamhet samt att medarbetarna är samspelta enligt ekonomichefen. 

Produktionschefen anser att planeringen runtomkring budgeten kan förbättras. Företaget 

skulle kunna planera lite mer noggrant inför troliga investeringar de närmsta åren och på så 

137 Rullande tolv betyder att företaget tittar 11 månader tillbaka och lägger på den senaste månaden för att på så 
sätt se hur det har gått 12 månader tillbaka i tiden. 
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sätt undvika några överraskningar även om de inte helt går att undvika. De personer som 

tilldelas ansvar har inga speciella egenskaper, utan det är funktionen som styr vem som 

tilldelas ansvar mer än personen som styr funktionen enligt ekonomichefen. Om företaget 

måste fatta beslut snabbt kan ansvarsfördelningen frångås, då är det oftast VD eller 

ekonomichefen som fattar dem. Företaget har ett system där ekonomichefen ersätter VD:n när 

han inte är där och ekonomichefen har en ersättare och så vidare, företaget skall på så sätt 

aldrig behöva hamna i en situation där ingen snabbt kan fatta ett beslut. Samtliga respondenter 

anser att vid beslutsfattande ser alla inom företaget till helheten det vill säga att beslut som 

fattas ser till hela företagets bästa och in bara till sin egen avdelning. 

 

Företaget definierar kort sikt som det dagliga arbetet och det kan stäcka sig alltifrån en månad 

till kvartal och upp till ett år. Lång sikt är den planering som sträcker sig tre år fram i tiden. 

Företaget anser sig koncentrera sin planering både på lång och kort sikt. Majoriteten av 

koncentrationen ligger på kort sikt enligt ekonomichefen som även anser att de inriktar sin 

planering mer på längre sikt än genomsnittet i branschen. Han anser att företaget har en 

jämvikt mellan de båda tidsperspektiven. Företaget tänker långsiktigt eftersom de äger alla 

maskiner och utrustning, det enda som hyrs är VD:ns bil. Företaget följer sina strategier och 

mål vid beslutsfattande enligt respondenterna. Ekonomichefen anser att det kortsiktiga 

beslutet måste harmonisera med det långsiktiga men företaget måste se framåt för att 

utvecklas. För att kunna möta de förändringar som sker i omvärlden anser företaget att de 

måste vara flexibla samt oerhört förändringsbenägna inom verksamheten. Om en förändring 

skulle innebära en motsägelse mot företagets strategier måste strategierna övervägas. 

Ekonomichefen anser att det inte går att ändra strategierna hela tiden utan det måste till något 

omvälvande för att företaget skall överväga att överge sina strategier. Skulle företagets 

överlevnad vara i farozonen anser produktionschefen att strategierna måste överges, det går 

inte att hålla fast vid något och köra ner sig i botten utav ren envishet. Något enstaka beslut 

kan gå emot strategierna men det har då som enskild punkt inte någon större betydelse enligt 

ekonomichefen. 
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4.4 Sammanställning av företagen  
I de tidigare avsnitten har vi presterat resultatet av intervjuerna med respektive företag. Tabell 

4.1 är en sammanställning av de studerade företagen. 

 
 

Företag 
 

1 
 

2 
 

3 
Antal anställda 85 100 120 

Företagets ålder 13 år 13 år (261 år)∗ 60 år (200 år)∗ 

Kunder Väldigt många kunder 
såväl stora som små i 
hela världen. 

Ett 50-tal kunder av 
varierande storlek 
främst inom Sverige. 

Ett 40-tal kunder av 
varierande storlek 
främst inom 
Skandinavien. 

Konkurrens-
situation 

Mycket hård inom 
vissa kundsegment 
och mindre inom 
andra. 

Mycket hård, speciellt 
från utlandet. 

Hård för större orders 
och mindre för små 
orders. 

Ekonomistyrning Betydelsefull, 
planerar 
verksamheten med 
hjälp av budget. 

Betydelsefull, 
planerar 
verksamheten med 
hjälp av prognoser 
och nyckeltal. 

Betydelsefull, 
planerar 
verksamheten med 
hjälp av budget och 
till viss del balanserat 
styrkort. 

Ansvar Kostnadsansvar är 
fördelat till alla 
avdelningar inom 
företaget. 

Kostnadsansvar är 
fördelat till alla 
avdelningar inom 
företaget. 

Kostnadsansvar är 
fördelat till alla 
avdelningar inom 
företaget. 

Lång sikt 3 år 1-5 år 3 år 

Kort sikt Morgondagen till 1 år Veckor eller månader 1 månad till 1 år 

Fokus lång/kort sikt Mestadels kort sikt Mestadels lång sikt Mestadels kort sikt 

Förändrings-
benägenhet 

Ser det som mycket 
positivt och 
utvecklande för 
företaget. 

Ganska öppna, kan bli 
mer positiva är lite 
skeptiska. 

Ganska öppna, kan bli 
mer positiva är lite 
skeptiska. 

Framtidsvisioner Öka omsättningen och 
växa. 

Öka omsättningen. Öka omsättningen. 

Tabell 4.1 Sammanställning av de studerade företagen. 

∗ Grunden till dagens företag startade för så många år sedan. 
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5. Analys 
Vi skall här undersöka samt klargöra om de studerade företagen kan hantera balans och fokus 

inom sin ekonomistyrning. Analysen har delats upp i ett avsnitt för balans och ett för fokus 

för respektive företag. Det beror på att vi anser att det är viktigt att skilja på hanteringen av 

balans och fokus. Företag kan hantera både balans och fokus inom sin ekonomistyrning men 

det kan även vara så att de inte kan det eller bara kan hantera antingen balans eller fokus. Vi 

anser att om uppdelningen mellan balans och fokus är tydlig är det enklare att utifrån analysen 

dra slutsatser om företagen kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. 

 

5.1 Balans i tid 
Ett företag kan planera sin verksamhet enligt de tre tidsperspektiven strategisk, taktisk och 

operativ planering138,139. Alla tre företagen arbetar efter övergripande strategier och mål som 

bryts ner för att de lättare skall kunna genomföras och uppnås. Vi anser att företagen såldes 

har både ett lång- och kortsiktigt tanke- och arbetssätt. I företag 1:s kortsiktiga arbete används 

budget och kalkyler som har den långsiktiga planeringen som grund. Företaget anser sig 

arbeta utifrån både lång och kort sikt vilket kan styrkas av deras aktiva arbete med såväl 

produkt- som företagsutveckling. Företaget äger dessutom större delen av sina maskiner och 

övrig utrustning och hyr endast den utrustning som snabbt förlorar i värde. Således anser vi att 

företaget har både ett lång- och kortsiktigt tankesätt när de planerar sin verksamhet. Det stärks 

av att vi bedömer att företaget arbetar för att dess långsiktiga och kortsiktiga strategier och 

mål skall stödja varandra för optimal måluppfyllelse. Företag 2 arbetar efter sin affärsplan och 

ledningen träffas en gång om året för att revidera affärsplanen och kontrollera att planen följs. 

Samtidigt korrigerar företaget sina strategier för att de skall anpassas till hur världen har 

förändrats sedan föregående möte. Företagets strategiska mål bryts sedan ner i delmål för att 

företaget lättare skall kunna uppnå dem på taktisk och operativ nivå. Företaget använder sig 

av prognoser på kort sikt och på lång sikt affärsplanen och de anser sig arbeta mest efter lång 

sikt. Vi bedömer att den långsiktiga planeringen väger något tyngre än den kortsiktiga 

eftersom företaget äger större delen av sina maskiner och utrustning samt föredrar att 

finansiera verksamheten med hjälp av egna medel i första hand. Företag 3 arbetar utifrån en 

treårsplan som bryts ner för att ge medarbetarna en inblick i företagets riktlinjer inför 

framtiden. På så sätt delas den strategiska planeringen upp i taktisk och operativ planering för 

138 Greve, J. (1996). Budget.  
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att företaget lättare skall uppnå sina mål. Företaget anser sig arbeta både lång- och kortsiktigt 

även om tyngdpunkten ligger på kort sikt. Vi anser att företaget har ett arbetssätt som talar för 

lång sikt eftersom de äger alla maskiner och övrig utrustning, endast VD:ns bil hyrs och det är 

en tillgång som snabbt förlorar i värde. Företaget använder sig av treårsplanen för den 

långsiktiga planeringen samt budget, prognoser och rullande tolv för den kortsiktiga 

planeringen. Vi anser att den här lösningen är ett bra sätt för företagen att kunna arbeta fram 

sina strategier och mål. Det vill säga att utifrån den strategiska planeringen som är planering 

på lång sikt, bryta ner strategierna och målen till mer kortsiktiga mål för att med hjälp av den 

taktiska och operativa planeringen uppnå både företagens lång- och kortsiktiga mål. Vi 

bedömer att alla företagen har en planering som omfattar både lång och kort sikt, däremot har 

företag 2 en något större tyngdpunkt på lång sikt jämfört med företag 1 och 3. Det tror vi kan 

bero på att företag 2 enligt vår uppfattning inte vill vara beroende utav någon utan strävar 

efter att klara sig med egna medel. 

 

Företag kan verka inom antingen en dynamisk eller stabil omgivning där den dynamiska 

omgivningen har en högre förändringstakt än den stabila som inte förändras särskilt mycket 

över tiden. En dynamisk omgivning kännetecknas också av att det är hård konkurrens och det 

tekniska utvecklingsbehovet är stort. Den hårda konkurrensen medför även att företaget måste 

bemöta kunderna på ett bra sätt.140,141,142 Alla företagen verkar inom branscher med 

dynamiska omgivningar, vilket enligt teorin medför att de måste hålla sina konkurrenter under 

uppsikt för att kunna följa med utvecklingen. Företag 1 anser inte att det är speciellt svårt utan 

snarare stimulerande med förändringar för företagets utveckling. Företag 3 anser sig vara 

flexibla och förändringsbenägna med ett visst tvivel beroende på vad en eventuell förändring 

skulle innebära för företaget. Något mer negativt inställda till förändringar är däremot företag 

2, eftersom vår uppfattning är att företaget bara förändrar sin verksamhet om de är tvungna. 

Samtliga företag anser att ett bra kundbemötande är viktigt. Vi anser att företag 1 uppfyller 

det genom sin närhet till kunderna över hela världen. Företag 2 har utvecklat ett bra samarbete 

med sina kunder och vet på så sätt vad de efterfrågar, även företag 3 lägger stor vikt vid hur 

de bemöter sina kunder. 

139 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen.  
140 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar.  
141 Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori.  
142 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
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5.2 Balans i rum 
Företag kan välja att fördela ut ansvar till olika avdelningar inom företaget. 

Ansvarsfördelning kan skapa motivation för medarbetarna som tilldelas ansvar, eftersom de 

känner sig mer delaktiga i företagets verksamhet. När företag fördelar ut ansvar är det viktigt 

att företaget följer upp fördelningen för att kontrollera att medarbetarna ser till företagets 

bästa som helhet och inte bara till sin avdelnings eller sitt eget bästa. Om inte företaget som 

helhet beaktas vid beslutsfattande kan det leda till att medarbetarna arbetar mot olika mål 

vilket kan innebära problem för företagets överlevnad på längre sikt.143,144,145 Alla företagen 

har fördelat ut kostnadsansvar till olika avdelningar. Samordningen av ansvaren sker däremot 

inte på samma sätt. Företag 1 och 3 har en samordning där VD:n har det yttersta ansvaret vid 

beslutsfattande och samordningen sker på respektive företags ekonomiavdelning. Vi anser 

däremot att företag 3:s ansvarsfördelning inte har någon funktion efter ansvarstagarna inte har 

några större befogenheter eller kan påverka sitt ansvar. Företag 2 har däremot ett väldigt stort 

förtroende för sina ansvarsinnehavare och tillämpar därmed inte någon samordning. Vid 

beslutsfattande uppger företag 1 och 3 att medarbetarna oftast tänker på företaget som helhet 

medan företag 2 har sett en tendens att medarbetarna i första hand tänker på sig själva och sin 

avdelning istället för företaget som helhet.  

 

Ett företags storlek och ålder påverkar deras ekonomistyrningssystem. Större företag har 

oftast ett mer välutvecklat ekonomistyrningssystem eftersom användningen av budget och 

redovisning ökar när företag blir större.146,147 Yngre företag upplever en större osäkerhet 

eftersom de inte har särskilt stor erfarenhet av ekonomistyrning eftersom det krävs en viss 

mognadsnivå för att företag skall ha utvecklat ett ekonomistyrningssystem.148 Samtliga 

företag har varit verksamma i mer än fem år och har fler än 50 anställda, vilket enligt 

teorierna innebär att företagen skall tillämpa väl fungerande ekonomistyrningssystem. Vår 

uppfattning är att det stämmer in på alla tre företagen eftersom de planerar och följer upp 

verksamheterna regelbundet. 

 

143 Ewing, P. & Samuelson, L. (1998). Styrning med balans och fokus.  
144 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen.  
145 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. 
146 Bergström, I. & Lumsden, M. (1993). Ekonomisystem i mindre företag.  
147 Macintosh, N. B. (1987). The social software of accounting and information systems.  
148 Bergström, I. & Lumsden, M. (1993). Ekonomisystem i mindre företag. 
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Företag kan styra sin verksamhet med hjälp av formella eller informella styrmedel. De 

formella styrmedlen består av olika processer som att till exempel upprätta budget och 

kalkyler. De informella styrmedlen innebär att företag styr sin verksamhet med hjälp av 

värderingar, kulturer eller gemensamma synsätt.149,150 Alla tre företagen tillämpar de formella 

styrmedlen kalkyler och prognoser. Företag 1 och 3 använder sig även av budget vilket inte 

företag 2 gör som istället tillämpar nyckeltal. Företag 3 använder sig även av rullande tolv. De 

formella styrmedlen arbetas fram efter strategierna och samtliga företags värderingar stödjer 

deras strategier, således stödjer de informella styrmedlen de formella styrmedlen på samtliga 

företag. 

 

5.3 Balans i aspekter 
Finansiella nyckeltal är väsentliga för att företag skall kunna följa upp det ekonomiska läget 

inom verksamheten. De anses däremot inte tillräckliga utan behöver kompletteras av de icke-

finansiella nyckeltalen för att företag skall få en så övergripande uppföljning av företagets 

position på marknaden som möjligt.151,152,153 Alla företagen använder sig av finansiella och 

icke-finansiella nyckeltal men i varierande utsträckning. Företag 1 och 2 använder sig av 

många nyckeltal, se bilaga 5 och 6 medan företag 3 tillämpar något färre antal nyckeltal, se 

bilaga 7. Det kan bero på att företag 3 använder sig av DuPont och rullande tolv, medan 

företag 1 och 2 använder nyckeltalen för att följa upp sina verksamheter. Vi anser därmed att 

samtliga företag har en god förutsättning för att skapa sig en helhetsbild av deras positioner på 

marknaden. 

 

149 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
150 Ax, C. & Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen. 
151 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken.  
152 Gyllberg, H. & Svensson, L. (2002). Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem.  
153 Olve, N-G. & Roy, J. & Wetter, M. (1999). Balanced Scorecard i svensk praktik.  
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5.4 Sammanställning av företagens hantering av balans 
För att läsarens på ett mer överskådligt sätt skall kunna se om företagen kan hantera balans 

inom de olika balansperspektiven inom sin ekonomistyrning har vi gjort en sammanställning i 

tabell 5.1. 

 

Företag 
Balans 

Tid Rum Aspekter 

1 Ja Ja Ja 

2 Nej Nej Ja 

3 Ja Nej Ja 

Tabell 5.1 Sammanställning av företagens balans. 

 

5.5 Fokus i tid 
Enligt teorin är det viktigt att företag förmedlar och förankrar sina strategier och mål till alla 

medarbetare inom företaget för att alla skall kunna arbeta mot samma mål. Det är också av 

betydelse att företaget motiverar medarbetarna att arbeta mot företagets strategier och mål på 

såväl lång som kort sikt. Om medarbetarna inte känner sig motiverade utför de inte ett bra 

arbete vilket kan leda till att medarbetarna kostar mera för företaget än vad de 

presterar.154,155,156 Samtliga företag har förmedlat sin affärsidé, strategier och mål till sina 

medarbetare. Däremot är den inte speciellt förankrad i företag 2 och 3 där medarbetarna bara 

känner till innebörden av dem medan den i företag 1 är väl förankrad. För att motivera sina 

medarbetare går företagen till väga på olika sätt. Företag 1 har byggt upp en platt organisation 

för att förenkla kommunikationsvägarna mellan de två nivåerna inom företaget, det vill säga 

mellan medarbetarna samt cheferna för respektive avdelning och VD. Företag 2 motiverar 

sina medarbetare genom att de erhåller någon form av gåva och resa. Företaget har även 

startat en verksamhetsutveckling för att förbättra motivationen och skapa bättre attityder inom 

företaget. För att motivera medarbetarna delar företag 3 ut en årlig bonus som baseras på dess 

totala resultat. Vi anser att eftersom företag 1 har utbildat sina medarbetare om dess strategier 

och mål på lång och kort sikt har alla medarbetarna kunskap om hur de skall arbeta för att 

uppnå dem. Motivationen inom företag 2 är däremot inte tillfredsställande i nuläget, men vi 

154 Anthony R. N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems.  
155 Samuelson, L. A. (2001). Controllerhandboken.  
156 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus.  
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tycker det är positivt att de har startat en verksamhetsutveckling för att förbättra den. Företag 

3:s bonuslösning bedömer vi vara en bra motivationsfaktor för att medarbetarna skall utföra 

ett bra arbete. Om medarbetarna är motiverade utför de ett bra arbete. Det leder till att det går 

bra för företaget på såväl lång som kort sikt och det ger i sin tur medarbetarna bättre bonus. 

 

5.6 Fokus i rum 
Alla medarbetare inom företag bör fatta beslut som är optimalt för företaget som helhet enligt 

teorin. Om medarbetarna fokuserar på sin avdelnings bästa istället för hela företaget kommer 

inte dess mål att uppnås och företaget kan få svårt att överleva på längre sikt.157,158 Företag 1 

motiverar och engagerar sina medarbetare genom sin platta organisation där medarbetarna kan 

påverka verksamheten genom att vara delaktiga i beslutsfattandet. Till följd av företagets 

satsningar på utbildning av medarbetarna tror vi att det har lett till företagets vi-anda. VD:n 

betonade att företaget inte har några anställda utan alla är medarbetare vilket vi betraktar som 

motiverande för medarbetarna eftersom det inte finns någon nivåskillnad beroende på vilken 

befattning medarbetarna har inom företaget. På så sätt känner sig alla lika betydelsefulla för 

företagets verksamhet. Företag 2 har som tidigare beskrivits startat en verksamhetsutveckling 

som skall förbättra medarbetarnas vi-anda och på så sätt få medarbetarna att arbeta efter vad 

som är bäst för företaget som helhet. Det vill säga att inte se till sitt eget eller sin avdelnings 

bästa som de har en tendens att göra idag. Vi anser att om företaget kan förbättra 

medarbetarnas helhetstänkande genom en bättre vi-anda ökar även medarbetarnas motivation 

och engagemang till att utföra ett bra arbete. Företag 3 fokuserar på medarbetarna genom den 

årliga bonusen som delas ut, det är ett sätt att skapa delaktighet i företaget eftersom 

medarbetarna uppfattar genom storleken på bonusen om de har utfört ett bra eller dåligt 

arbete. Vi bedömer att det är en uppmuntrande gest av företaget att en del av resultatet 

kommer medarbetarna till godo. Eftersom medarbetarna kan påverka resultatet till viss del är 

det även bra för företaget på både lång och kort sikt, för vi anser att medarbetarna tänker på 

hela föregets bästa för att öka resultatet. 

 

Det är även viktigt att medarbetarnas värderingar stödjer företagets strategier och mål. Om det 

här inte uppfylls kan det uppstå kulturer inom företaget som motarbetar dess strategier och 

157 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
158 Hansson, S. & Nilsson, S-Å. (1999). Produktkalkylering.  
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mål.159 Eftersom företag 1 har den utpräglade vi-andan är det inte lika lätt att det skapas 

värderingar eller kulturer inom företaget som inte stödjer dess strategier och mål. Inom 

företag 2 är vår tolkning att medarbetarna kan ha värderingar som inte är direkt uttalade och 

att de kan vara negativa för företaget eftersom de inte stödjer dess strategier. Det antagandet 

stödjer vi i att företagets medarbetare har en dålig vi-anda och att de tänker på sig själva 

istället för företaget som helhet. I företag 3 stödjer medarbetarnas värderingar dess strategier, 

således anser vi att det inte finns några kulturer som har en negativ inverkan på företagets 

måluppfyllelse. 

 

5.7 Fokus i aspekter 
Företag skapar motivation hos medarbetarna genom förbättringar eftersom förbättringarna 

kan bidra till en trivsammare och mer inspirerande arbetsmiljö. Företag kan med hjälp av 

finansiella och icke-finansiella nyckeltal följa upp de förbättringar som sker inom företagets 

verksamhet. Förbättringarna kan avse både aspekter som mäts i pengar och aspekter som inte 

har en finansiell karaktär.160 Alla företagen följer upp förbättringar med såväl finansiella som 

icke-finansiella nyckeltal. Med hjälp av uppföljningen kan företagen förbättra sina 

verksamheter, till exempel genom högre vinst, bättre kvalitet och större kundnöjdhet. Om fler 

kunder efterfrågar företagens produkter får de in mer kapital som kan användas för att satsa 

mer på förbättringar till medarbetarna och som i sin tur ökar motivationen hos dem. Företag 2 

har däremot en sämre motivation inom sin verksamhet jämfört med de andra företagen. Vi 

anser att det kan bero på att företagets medarbetare inte har en tydlig vi-anda. Däremot tror vi 

att verksamhetsutvecklingen kommer att förbättra vi-andan och medföra en ökad motivation 

och engagemang hos medarbetarna. 

 

159 Ewing, P. & Samuelson, L. A. (1998). Styrning med balans och fokus. 
160 Ibid. 
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5.8 Sammanställning av företagens hantering av fokus 
För att läsarens på ett mer överskådligt sätt skall kunna se om företagen kan hantera fokus 

inom de olika fokusperspektiven inom sin ekonomistyrning har vi gjort en sammanställning i 

tabell 5.2. 

 

 

Företag 
Fokus 

Tid Rum Aspekter 

1 Ja Ja Ja 

2 Nej Nej Ja 

3 Nej Ja Ja 

Tabell 5.2 Sammanställning av företagens fokus. 
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6. Slutsats 
Utifrån vår analysmodell och kriterierna för om företag kan hantera balans och fokus inom sin 

ekonomistyrning redovisas i det här avsnittet det resultat som vi kommit fram till. 

 

6.1 Företag 1 
Vår bedömning är att företag 1 uppfyller samtliga kriterier inom såväl balans i tid, rum och 

aspekter vilket betyder att företaget kan hantera balans inom sin ekonomistyrning. Även 

samtliga kriterier för fokus i tid, rum och aspekter är uppfyllda vilket innebär att företaget 

även kan hantera fokus inom sin ekonomistyrning.  

 

6.2 Företag 2 
Företag 2 kan enligt vår bedömning inte hantera balans i tid eller rum, vilket beror på att 

ansvarsfördelning inte fungerar eftersom samordning inte tillämpas inom ekonomistyrningen. 

Dessutom har företaget en låg förändringsbenägenhet vilket medför att anpassningen till 

marknaden inte sker i den utsträckning som konkurrenstrycket och kunderna kräver. Om 

företaget skulle ha en större förändringsbenägenhet skulle det anpassa sig till marknaden och 

på så sätt följa med bättre i utvecklingen av till exempel nya produkter eller marknader. Vi 

finner däremot att företaget kan hantera balans i aspekter eftersom de kriterierna uppfylls av 

företaget.  

 

Inom fokusperspektiven anser vi att företaget inte kan hantera fokus i tiden eller i rummet 

eftersom motivationen och attityderna hos medarbetarna behöver förbättras. De här faktorerna 

påverkar även att företaget inte kan hantera fokus i rummet. Eftersom företaget har en dålig 

vi-anda är det svårt för medarbetarna att arbeta efter ett helhetsperspektiv. På så sätt kan 

värderingar ha skapats inom företaget som motarbetar dess strategier och mål. Kriterierna för 

fokus i aspekter är däremot uppfyllda och således kan företaget hantera det fokusperspektivet 

inom sin ekonomistyrning.  

 

6.3 Företag 3 
Vår bedömning är att företag 3 kan hantera balans i tid och aspekter inom sin 

ekonomistyrning eftersom företaget uppfyller de kriterierna. Däremot uppfyller inte företaget 

kriterierna för balans i rummet, eftersom vi anser att den utdelade ansvarsfördelningen 
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egentligen inte har någon betydelse eftersom ansvarinnehavarna inte kan fatta några större 

beslut utan att tillfråga VD:n. Företaget uppfyller två av tre balansperspektiv och kan enligt 

vår bedömning hantera balans inom sin ekonomistyrning.  

 

Företagets fokus i tiden är något svagt eftersom affärsidé, strategier och mål är förmedlade 

men inte förankrade hos medarbetarna. Trots det anser vi att det totalt sett inte har särskilt stor 

betydelse eftersom företaget kan hantera fokus i rum och aspekter och således kan det även 

hantera fokus inom sin ekonomistyrning.  

 

6.4 Sammanställning av företagens balans och fokus inom deras respektive 
ekonomistyrningar 
För att på ett mer överskådligt sätt presentera företagens balanser och fokus inom de olika 

perspektiven presenterar vi sammanställningarna även här, se tabell 6.1 och 6.2. Den totala 

bedömningen av företagens balans och fokus återges i tabell 6.3. 

 
 

Tabell 6.1 Sammanställning av    Tabell 6.2 Sammanställning av 
företagens balans.     företagens fokus. 

 
 

Företag Balans Fokus 

1 Ja Ja 

2 Nej Nej 

3 Ja Ja 

Tabell 6.3 Total sammanställning av företagens balans och fokus. 

 

Företag 
Balans 

Tid Rum Aspekter 

1 Ja Ja Ja 

2 Nej Nej Ja 

3 Ja Nej Ja 

 

Företag 
Fokus 

Tid Rum Aspekter 

1 Ja Ja Ja 

2 Nej Nej Ja 

3 Nej Ja Ja 
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Företag 1 uppfyller samtliga sex kriterier inom balans- och fokusperspektiven det vill säga tid, 

rum och aspekter medan företag 3 uppfyller fyra av sex och företag 2 endast två av sex 

balans- och fokusperspektiv. Företag som är yngre än fem år har enligt teorin inget etablerat 

och väl fungerande ekonomistyrningssystem. De tre företag som vi har studerat är alla äldre 

än fem år och har enligt oss mer eller mindre väl fungerande ekonomistyrningssystem. 

Företag 1 är det företag som har lyckats bäst med att uppfylla våra kriterier. Eftersom det är 

det yngsta företaget som studerats är vår bedömning att ett yngre företag har lättare för att 

förändra och anpassa sig till omgivningen och förlitar sig inte på förflutna framgångar som vi 

har fått intrycket av att företag 2 och 3 har en tendens att göra. Vi uppskattar att de lite äldre 

företagen förlitar sig på tidigare framgångar, vårt intryck är att deras tankesätt lyder: Eftersom 

det har gått bra förut kommer det säkerligen att göra det även i framtiden. Det är ett tankesätt 

som vi bedömer riskfyllt. Både teorierna och vi anser att företag måste hela tiden våga satsa 

på förändringar även om de inte vet vad förändringarna exakt kommer att innebära för 

företaget. Det finns annars en risk att företagen inte följer med i utvecklingen på ett 

betryggande sätt som medför att de klarar av att behålla sin position på marknaden. Företag 2 

och 3 är inte speciellt gamla men de har sina rötter långt bakåt i tiden, vi tror att deras gamla 

tanke- och handlingssätt lever kvar genom att det har följt med medarbetarna genom åren och 

på så sätt gått vidare från generation till generation. Vår bedömning är att det inte går att leva 

på förflutna framgångar eftersom omgivningen är mycket mer dynamisk idag än för till 

exempel 20 år sedan. Vår uppfattning är att omgivningen kommer att bli ännu mer föränderlig 

i framtiden och därför är det viktigt att företagen bemöter förändringar på ett sätt som gynnar 

dess framtida utveckling och inte försämrar den. Utifrån den här slutsatsen anser vi att företag 

2 har konstaterat att de är tvungna att förbättra sin verksamhet för att på så sätt få en bättre vi-

anda och ett bättre helhetstänkande. Det menar vi är en förutsättning för att företaget både 

skall kunna hantera balans och fokus i framtiden samt överleva på längre sikt. Vår bedömning 

är också att företag 3 har en tendens att längre fram hamna i företag 2:s situation eftersom de 

har vissa brister inom sin ekonomistyrning som idag inte är av allvarlig karaktär men som kan 

försvåra för verksamheten om inte företaget förbättrar sina brister. Som vi tidigare har 

konstaterat kan således inte företag förlita sig på sin nuvarande position på marknaden och 

arbeta efter hur det har varit utan måste hela tiden arbeta med att anpassa, förbättra och 

utveckla sin verksamhet efter omgivningens krav. 
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Som vi tidigare skrev ville vi undersöka om det finns någon skillnad mellan branschernas sätt 

att hantera balans och fokus inom deras respektive företags ekonomistyrning. Vi bedömer att 

det inte går att urskilja några specifika faktorer som gör att något av företagen har en 

ekonomistyrning som är bättre eller sämre än de andra företagen som grundas i deras 

branschtillhörighet. Vi tror därför att om ett företag kan hantera balans och fokus inom sin 

ekonomistyrning beror på vilka hjälpmedel och verktyg som de använder och hur de använder 

dem i sina ekonomistyrningssystem. Det är således inte några enskilda faktorer som avgör om 

balans och fokus kan hanteras utan snarare om företaget arbetar efter ett helhetstänkande. De 

företag som vi bedömer kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning vid vårt 

undersökningstillfälle har ingen garanti för att den skall kvarstå för all framtid. Det gäller att 

de hela tiden följer upp verksamheten, motiverar medarbetarna, samordnar för att uppnå 

måluppfyllelse samt bemöter förändringar på ett positivt sätt för att upprätthålla sin balans 

och fokus inom ekonomistyrningen. Även det företag som inte kan hantera balans och fokus 

idag inom sin ekonomistyrning kommer troligtvis att kunna hantera det om företaget fortsätter 

sitt arbete med att förbättra och utveckla sin verksamhet samt motivera medarbetarna. 
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7. Förslag på vidare forskning 
Ämnet ekonomistyrning med balans och fokus är relativt outforskat vilket gör att det finns 

flera aspekter och infallsvinklar som skulle vara intressanta att studera närmare. Under 

arbetets gång har vi ibland ställt oss frågorna, hur skulle det ha sett ut om vi studerat andra 

företag till exempel inom en annan sektor eller företag inom andra branscher än de vi gjort? 

En intressant aspekt är om balans och fokus inom företags ekonomistyrning skiljer sig mellan 

tillverkande företag och tjänsteföretag eller finns det kanske ingen skillnad? En annan aspekt 

att studera närmare kan vara att söka likheter eller olikheter mellan företag inom samma 

bransch och då studera fler företag. Något som vi konstaterade vid undersökningen var att det 

skulle vara intressant att undersöka även andra avdelningars uppfattningar om företags 

ekonomistyrning. Genom att även intervjua företags marknads-, inköps- och 

försäljningsavdelningar till exempel, kan en ännu större helhetsuppfattning fås om företags 

ekonomistyrning än vad vi har fått. Det här kunde vi tyvärr inte genomföra på grund av att vi 

endast har haft tio veckor till vårt förfogande. För närvarande har det inte gjorts särskilt 

mycket studier inom ämnet ekonomistyrning med balans och fokus. Vi anser således att 

ämnet har mer eller mindre obegränsade möjligheter till att hitta intressanta forskningsfrågor. 
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Bilaga 1 
Begrepp och definitioner 
För att läsaren på ett mer överskådligt och enklare sätt skall hitta våra definitioner som vi 

använder oss av i arbetet har vi gjort en sammanfattning av de viktigaste orden.  

 
ℵ Balans – definierar vi som två eller flera krafter som arbetar mot samma mål och som på så 

sätt skapar jämvikt och balans.  
 

ℵ Dynamik – definierar vi som ett system av förändringar eller förändringar som måste 

verkställas för att klara av ökade krav från omvärlden.  
 

ℵ Effektivitet – definierar vi som nyttan av prestationerna i förhållande till värdet av 

resursförbrukningen, det vill säga att göra rätt saker på rätt sätt.  
 

ℵ Ekonomistyrning – definierar vi som att planera vad företaget skall uträtta, samordna 

aktiviteter som sker i företaget, kommunicera, informationsvärdera, fatta beslut om vad som 

skall göras samt påverka företagets medarbetare att agera utefter företagets strategier. 
 

ℵ Ekonomistyrningssystem – definierar vi som ett system innehållande en eller flera 

ekonomistyrningsmodeller som tillämpas för företags ekonomistyrning.  
 

ℵ Finansiella nyckeltal – definierar vi som nyckeltal som fokuserar på pengar, det vill säga 

sedvanliga mått som resultat och avkastning.  
 

ℵ Fokus – definierar vi som det som företaget skall sätta i centrum, det vill säga dess 

strategier och mål.  
 

ℵ Formella styrmedel – definierar vi som styrmedel som innefattar ett antal strukturer och 

processer som budget, internprissättning och produktkalkylering. Det inbegriper också att för 

företag hitta ekonomistyrningsmodeller som är bäst lämpade för företag och som innebär 

lösningar för ansvarsfördelning, samordning, motivation och utvärdering.  
 

ℵ Hantera – definierar vi som att företag måste klara att uppnå vissa kriterier som vi har satt 

upp med hjälp av vår analysmodell.  
 

ℵ Icke-finansiella nyckeltal – definierar vi som nyckeltal som inte mäts i pengar så som antal 

reklamationer från kunder, återköpsfrekvens, antal kassationer, väntetider, leveranstid 

produktkvalitet, marknadsandelar och kundnöjdhet. 
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ℵ Informella styrmedel – definierar vi som att styra företag ekonomiskt genom att ledningen 

medvetet skapar och bevarar gemensamma synsätt, värderingar eller kulturer som 

utgångspunkt för olika befattningshavares beslutsfattande och agerande. 
 

ℵ Kort sikt – definierar vi som tidsperspektivet från dagsläget till ett år fram i tiden. 
 

ℵ Lång sikt – definierar vi som tidsperspektivet från ett till fem år eller längre fram i tiden. 
 

ℵ Om – en preposition som vi tillämpar i uppsatsen eftersom vi skall undersöka om företag 

kan hantera balans och fokus inom sin ekonomistyrning. Vi kan inte med hjälp av vår 

analysmodell och kriterier generellt säga på vilket sätt företag kan hantera balans och fokus 

utan istället om de kan det.  
 

ℵ Produktivitet – definierar vi som mängden prestationer i förhållande till förbrukade 

resurser, det vill säga att göra rätt saker.  
 

ℵ Samordning – definierar vi som ett sätt att arbeta mot gemensamma målsättningar för att 

uppnå förutbestämda strategier och mål för företag. 
 

ℵ Självständighet – definierar vi som en individs initiativ- och utvecklingsförmåga. Eget 

ansvar och möjlighet att påverka sin utveckling eller annat självstädigt arbete motiverar 

många medarbetare.  
 

ℵ Stabilitet – definierar vi som stadig det vill säga att ha god jämvikt och behålla sina 

egenskaper. En god jämvikt kan beskrivas som att någonting inte förändras speciellt mycket 

med tiden utan att det har en liten förändringsgrad över tiden. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor VD 
Bakgrund om företaget 
• Hur många anställda har Ni? 
• Hur ser ägarstrukturen ut? 
• Hur länge har företaget funnits? 
Affärsidé/Strategier 
• Har Ni någon uttalad affärsidé? Vision? Mål? 
• Har Ni några formulerade strategier för att uppnå målen? Vilka i så fall? 
• Är företagets affärsidé förmedlad till alla i organisationen? 
• Vilka är era huvudsakliga kunder? Stora eller små företag? Många eller få? 
• Finns det någon eller några värderingar inom företaget? (Ett gemensamt synsätt som inte 

är uttalat) 
• Stödjer de här eventuella värderingarna företagets strategier? 
Konkurrenter 
• Har Ni många konkurrenter? 
• Har Ni några konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna och i så fall vilka? 
• Håller Ni era konkurrenter under uppsikt och i så fall hur? 
• Hur upplever Ni konkurrenssituationen på marknaden? 
• Hur konkurrerar Ni? (Pris, marknader, produkter, kvalitet) 
Ekonomistyrning 
• Vilken funktion anser Ni att ekonomistyrningen har för företaget? 
• Hur tycker Ni att ekonomistyrningen fungerar? 
• Anser Ni att ekonomistyrningen påverkar hur det går för företaget? För tillväxt i såväl 

ekonomiska termer som marknadsandelar. 
• Hur omsätts företagets mål och strategier i praktiken? Det vill säga hur styrs företaget mot 

målen? 
• Hur motiverar Ni personalen att uppnå företagets mål? 
• Är VD:n och ekonomichefen insatta i hur produktionen fungerar? Eller styrs VD:n 

respektive ekonomichefen genom att följa upp resultatet för verksamheten? 
• Vad använder Ni för information för underlag till beslut? Inför till exempel investeringar? 
• Hur långt fram i tiden planerar Ni verksamheten? 
• Vilka verktyg/hjälpmedel använder Ni för att planera verksamheten?  
• Tillämpar Ni något ekonomistyrningssystem? Det balanserade styrkortet, Tableau de bord, 

Performance measurement, Prestationspyramiden. 
Budget 
• Upprättar Ni någon budget? Vilka? Likviditet, resultat, försäljning. 
• Hur ofta upprättar Ni budget? 
• Följer Ni upp budgeten/budgetarna? 
• Hur ofta följs de upp? Vilka följs upp? Av vem? 
• Vilken funktion har budgeten? Till exempel inför en investering eller andra kostnader som 

inte är budgeterade, används budgeten då för att se om investering ges utrymme eller bara 
för att följa upp verksamheten och ser hur stor avvikelsen är? Vilka kalkyler använder Ni 
er av? Produktion, kostnad, intäkt, investering etc. 

• Följer Ni upp kalkylerna? Hur ofta? Vem gör det? 
• För vilka beslut används kalkylerna? 
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Nyckeltal 
• Använder Ni Er av finansiella respektive icke-finansiella nyckeltal? 
• Använder Ni er av några ”egna” mått för att mäta hur det går för företaget? 
• Vilken funktion har nyckeltalen? Använder Ni nyckeltalen för ekonomistyrning av 

verksamheten? 
• Vilka mått är viktigast, eller använder Ni er mest av? 
Redovisning 
• Vilka rapporter använder Ni från redovisningssystemet? 
• Hur ofta tar Ni fram de här rapporterna? Lönsamhet, resultat etc. 
Ansvar 
• Vilket ansvar har Ni fördelat ut till olika avdelningar? Kostnads-, intäkts-, resultat- eller 

räntabilitetsansvar. 
• Om fördelat ansvar: Hur anser Ni att det fungerar? 
• Hur samordnas ansvaren? (Vem ansvarar för att det fungerar?) 
• Tillämpar företaget någon uppföljning av tagna beslut som fattats av ansvarsinnehavarna? 

Hur i så fall? (Helheten för företaget eller egen avdelning) 
• Har personen/er som tilldelas ett ansvar några särskilda egenskaper som gör att just de 

tilldelas ansvar? (utbildning, kön, erfarenheter etc.) 
• Frångår Ni ansvarfördelningen när till exempel ”snabba” beslut måste fattas? Hur då i så 

fall? 
• Vid beslutsfattande tänker Ni då mest på Er avdelning eller på vad som är bäst för hela 

företaget? 
Kort och lång sikt 
• Hur definierar Ni kort respektive lång sikt? 
• Vilket fokuserar Ni mest på kort eller lång sikt? 
• Vid beslutsfattande tar Ni då hänsyn till företagets strategier och mål eller fattar Ni 

beslutet efter vad som är bäst just för stunden? 
• Äger företaget maskiner och övrig utrustning eller hyr Ni den? 
Produktivitet 
• Hur definierar Ni produktivitet? 
• Är det något Ni mäter? Hur i så fall? 
• Är det något Ni anser är viktigt, att vara produktiv? 
Effektivitet 
• Hur definierar Ni effektivitet? 
• Är det något Ni mäter? Hur i så fall? 
• Är det något Ni anser är viktigt, att vara effektiv? 
Dynamik/Stabilitet 
• Hur bemöter Ni förändringar? 
• Om en förändring innebär en motsägelse mot Era strategier, hur bemöter Ni det? (Frångår 

strategierna eller anpassar förändringen till strategierna?)  
Framtiden 
• Vad har Ni för kortsiktiga respektive långsiktiga mål? Antal anställda, omsättning, 

marknader, produkter. 
• Har företaget som mål att bli större eller anser Ni att dagens storlek är bra? 
• Vad är bra respektive dåligt med att låta företaget växa alternativt behålla den storlek det 

har idag? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor Ekonomichef 
Affärsidé/Strategier 
• Har Ni någon uttalad affärsidé? Vision? Mål? 
• Har Ni några formulerade strategier för att uppnå målen? Vilka i så fall? 
• Är företagets affärsidé förmedlad till alla i organisationen? 
• Vilka är era huvudsakliga kunder? Stora eller små företag? Många eller få? 
• Finns det någon eller några värderingar inom företaget? (Ett gemensamt synsätt som inte 

är uttalat) 
• Stödjer de här eventuella värderingarna företagets strategier? 
Konkurrenter 
• Har Ni många konkurrenter? 
• Har Ni några konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna och i så fall vilka? 
• Håller Ni era konkurrenter under uppsikt och i så fall hur? 
• Hur upplever Ni konkurrenssituationen på marknaden? 
• Hur konkurrerar Ni? (Pris, marknader, produkter, kvalitet) 
Ekonomistyrning 
• Vilken funktion anser Ni att ekonomistyrningen har för företaget? 
• Hur tycker Ni att ekonomistyrningen fungerar? 
• Anser Ni att ekonomistyrningen påverkar hur det går för företaget? För tillväxt i såväl 

ekonomiska termer som marknadsandelar. 
• Hur omsätts företagets mål och strategier i praktiken? Det vill säga hur styrs företaget mot 

målen? 
• Hur motiverar Ni personalen att uppnå företagets mål? 
• Är VD:n och ekonomichefen insatta i hur produktionen fungerar? Eller styrs VD:n 

respektive ekonomichefen genom att följa upp resultatet för verksamheten? 
• Vad använder Ni för information för underlag till beslut? Inför till exempel investeringar? 

• Hur långt fram i tiden planerar Ni verksamheten? 
• Vilka verktyg/hjälpmedel använder Ni för att planera verksamheten?  
• Tillämpar Ni något ekonomistyrningssystem? Det balanserade styrkortet, Tableau de bord, 

Performance measurement, Prestationspyramiden. 
Budget 
• Upprättar Ni någon budget? Vilka? Likviditet, resultat, försäljning. 
• Hur ofta upprättar Ni budget? 
• Följer Ni upp budgeten/budgetarna? 
• Hur ofta följs de upp? Vilka följs upp? Av vem? 
• Vilken funktion har budgeten? Till exempel inför en investering eller andra kostnader som 

inte är budgeterade, används budgeten då för att se om investering ges utrymme eller bara 
för att följa upp verksamheten och ser hur stor avvikelsen är? 

Kalkyler 
• Vilka kalkyler använder Ni er av? Produktion, kostnad, intäkt, investering etc. 
• Följer Ni upp kalkylerna? Hur ofta? Vem gör det? 
• För vilka beslut används kalkylerna? 
Nyckeltal 
• Använder Ni Er av finansiella respektive icke-finansiella nyckeltal? 
• Använder Ni er av några ”egna” mått för att mäta hur det går för företaget? 
• Vilken funktion har nyckeltalen? Använder Ni nyckeltalen för ekonomistyrning av 

verksamheten? 
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• Vilka mått är viktigast, eller använder Ni er mest av? 
Redovisning 
• Vilka rapporter använder Ni från redovisningssystemet? 
• Hur ofta tar Ni fram de här rapporterna? Lönsamhet, resultat etc. 
Ansvar 
• Vilket ansvar har Ni fördelat ut till olika avdelningar? Kostnads-, intäkts-, resultat- eller 

räntabilitetsansvar. 
• Om fördelat ansvar: Hur anser Ni att det fungerar? 
• Hur samordnas ansvaren? (Vem ansvarar för att det fungerar?) 
• Tillämpar företaget någon uppföljning av tagna beslut som fattats av ansvarsinnehavarna? 

Hur i så fall? (Helheten för företaget eller egen avdelning) 
• Har personen/er som tilldelas ett ansvar några särskilda egenskaper som gör att just de 

tilldelas ansvar? (utbildning, kön, erfarenheter etc.) 
• Frångår Ni ansvarfördelningen när till exempel ”snabba” beslut måste fattas? Hur då i så 

fall? 
• Vid beslutsfattande tänker Ni då mest på Er avdelning eller på vad som är bäst för hela 

företaget? 
Kort och lång sikt 
• Hur definierar Ni kort respektive lång sikt? 
• Vilket fokuserar Ni mest på kort eller lång sikt? 
• Vid beslutsfattande tar Ni då hänsyn till företagets strategier och mål eller fattar Ni 

beslutet efter vad som är bäst just för stunden? 
• Äger företaget maskiner och övrig utrustning eller hyr Ni den? 
Produktivitet 
• Hur definierar Ni produktivitet? 
• Är det något Ni mäter? Hur i så fall? 
• Är det något Ni anser är viktigt, att vara produktiv? 
Effektivitet 
• Hur definierar Ni effektivitet? 
• Är det något Ni mäter? Hur i så fall? 
• Är det något Ni anser är viktigt, att vara effektiv? 
Dynamik/Stabilitet 
• Hur bemöter Ni förändringar? 
• Om en förändring innebär en motsägelse mot Era strategier, hur bemöter Ni det? (Frångår 

strategierna eller anpassar förändringen till strategierna?)  
Framtiden 
• Vad har Ni för kortsiktiga respektive långsiktiga mål? Antal anställda, omsättning, 

marknader, produkter. 
• Har företaget som mål att bli större eller anser Ni att dagens storlek är bra? 
• Vad är bra respektive dåligt med att låta företaget växa alternativt behålla den storlek det 

har idag? 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor Produktionschef 
Affärsidé/Strategier 
• Har Ni någon uttalad affärsidé? Vision? Mål? 
• Har Ni några formulerade strategier för att uppnå målen? Vilka i så fall? 
• Är företagets affärsidé förmedlad till alla i organisationen? 
• Vilka är era huvudsakliga kunder? Stora eller små företag? Många eller få? 
• Finns det någon eller några värderingar inom företaget? (Ett gemensamt synsätt som inte 

är uttalat?) 
• Stödjer de här eventuella värderingarna företagets strategier? 
Konkurrenter 
• Har Ni många konkurrenter? 
• Har Ni några konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna och i så fall vilka? 
• Håller Ni era konkurrenter under uppsikt och i så fall hur? 
• Hur upplever Ni konkurrenssituationen på marknaden? 
• Hur konkurrerar Ni? (Pris, marknader, produkter, kvalitet) 
Ekonomistyrning 
• Hur motiverar Ni personalen att uppnå företagets mål? 
• Är VD:n och ekonomichefen insatta i hur produktionen fungerar? Eller styrs VD:n 

respektive ekonomichefen genom att följa upp resultatet för verksamheten? 
• Vad använder Ni för information för underlag till beslut? Inför till exempel investeringar? 
• Hur långt fram i tiden planerar Ni verksamheten? 
• Vilka verktyg/hjälpmedel använder Ni för att planera verksamheten?  
Budget 
• Upprättar Ni någon budget? Vilka? Likviditet, resultat, försäljning. 
• Hur ofta upprättar Ni budget? 
• Följer Ni upp budgeten/budgetarna? 
• Hur ofta följs de upp? Vilka följs upp? Av vem? 
• Vilken funktion har budgeten? Till exempel inför en investering eller andra kostnader som 

inte är budgeterade, används budgeten då för att se om investeringen ges utrymme eller 
bara för att följa upp verksamheten och ser hur stor avvikelsen är? 

Kalkyler 
• Vilka kalkyler använder Ni er av? Produktion, kostnad, intäkt, investering etc. 
• Följer Ni upp kalkylerna? Hur ofta? Vem gör det? 
• För vilka beslut används kalkylerna? 
Redovisning 
• Vilka rapporter använder Ni från redovisningssystemet? 
• Hur ofta tar Ni fram de här rapporterna? Lönsamhet, resultat etc. 
Ansvar 
• Vilket ansvar har Ni fördelat ut till olika avdelningar? Kostnads-, intäkts-, resultat- eller 

räntabilitetsansvar. 
• Om fördelat ansvar: Hur anser Ni att det fungerar? 
• Hur samordnas ansvaren? (Vem ansvarar för att det fungerar?) 
• Tillämpar företaget någon uppföljning av tagna beslut som fattats av ansvarsinnehavarna? 

Hur i så fall? (Helheten för företaget eller egen avdelning) 
• Har personen/er som tilldelas ett ansvar några särskilda egenskaper som gör att just de 

tilldelas ansvar? (utbildning, kön, erfarenheter etc.) 
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• Frångår Ni ansvarfördelningen när till exempel ”snabba” beslut måste fattas? Hur då i så 
fall? 

• Vid beslutsfattande tänker Ni då mest på Er avdelning eller på vad som är bäst för hela 
företaget? 

Kort och lång sikt 
• Vid beslutsfattande tar Ni då hänsyn till företagets strategier och mål eller fattar Ni 

beslutet efter vad som är bäst just för stunden? 
• Äger företaget maskiner och övrig utrustning eller hyr Ni den? 
Produktivitet 
• Hur definierar Ni produktivitet? 
• Är det något Ni mäter? Hur i så fall? 
• Är det något Ni anser är viktigt, att vara produktiv? 
Effektivitet 
• Hur definierar Ni effektivitet? 
• Är det något Ni mäter? Hur i så fall? 
• Är det något Ni anser är viktigt, att vara effektiv? 
Dynamik/Stabilitet 
• Hur bemöter Ni förändringar? 
• Om en förändring innebär en motsägelse mot Era strategier, hur bemöter Ni det? (Frångår 

strategierna eller anpassar förändringen till strategierna?)  
Framtiden 
• Vad har Ni för kortsiktiga respektive långsiktiga mål? Antal anställda, omsättning, 

marknader, produkter. 
• Har företaget som mål att bli större eller anser Ni att dagens storlek är bra? 
• Vad är bra respektive dåligt med att låta företaget växa alternativt behålla den storlek det 

har idag? 
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Bilaga 5 
De finansiella och icke-finansiella nyckeltal som företag 1 tillämpar är markerade med en 
bock. 
 
Finansiella nyckeltal 
 Bruttovinstmarginal 
 Nettovinstmarginal 
 Kapitalersättningsmarginal 
 Räntabilitet på totalt kapital 
 EVA 
 Räntabilitet på eget kapital 
 Kapitalbindning 
 Kapitalanskaffning 
 Resultat  
 Intäkter 
 Kostnader 
 Förändring av omsättning 
 Soliditet1 

Soliditet2 
Genomsnittliga kostnaden för främmande kapital 

 Vinstmarginal 
 Täckningsbidrag 
 Täckningsgrad 
 Skuldsättningsgrad 
 Kapitalomsättningshastighet 
 Kalkylmässig ränta 
 Kassalikviditet 
 Balanslikviditet 
 Rörelsekapital 

DuPont 
 
Icke-finansiella nyckeltal 
 Produktkvalitet 
 Marknadsandelar 
 Kundnöjdhet 
 Leveranstid 
 Antal kassationer 

Produkters andel av försäljningen 
 Reklamationer 

Återköpsfrekvens 
 Produktivitet 
 Kvalitet 
 Kapacitetsutnyttjande 
 Väntetider 
 Köbildning/stillestånd 

Antal samarbetsavtal med nya partners 
 Effektivitet 
 Lageromsättningshastighet 
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Bilaga 6 
De finansiella och icke-finansiella nyckeltal som företag 2 tillämpar är markerade med en 
bock. 
 
Finansiella nyckeltal 
 Bruttovinstmarginal 
 Nettovinstmarginal 
 Kapitalersättningsmarginal 
 Räntabilitet på totalt kapital 
 EVA 
 Räntabilitet på eget kapital 
 Kapitalbindning 
 Kapitalanskaffning 
 Resultat  
 Intäkter 
 Kostnader 
 Förändring av omsättning 
 Soliditet1 
 Soliditet2 
 Genomsnittliga kostnaden för främmande kapital 
 Vinstmarginal 
 Täckningsbidrag 
 Täckningsgrad 
 Skuldsättningsgrad 
 Kapitalomsättningshastighet 
 Kalkylmässig ränta 
 Kassalikviditet 
 Balanslikviditet 
 Rörelsekapital 

DuPont 
 
Icke-finansiella nyckeltal 
 Produktkvalitet 
 Marknadsandelar 
 Kundnöjdhet 
 Leveranstid 
 Antal kassationer 
 Produkters andel av försäljningen 
 Reklamationer 

Återköpsfrekvens 
 Produktivitet 
 Kvalitet 
 Kapacitetsutnyttjande 
 Väntetider 
 Köbildning/stillestånd 
 Antal samarbetsavtal med nya partners 
 Effektivitet 
 Lageromsättningshastighet 
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Bilaga 7 
De finansiella och icke-finansiella nyckeltal som företag 3 tillämpar är markerade med en 
bock. 
 
Finansiella nyckeltal 
 Bruttovinstmarginal 
 Nettovinstmarginal 

Kapitalersättningsmarginal 
Räntabilitet på totalt kapital 
EVA 
Räntabilitet på eget kapital 
Kapitalbindning 
Kapitalanskaffning 

 Resultat  
 Intäkter 
 Kostnader 
 Förändring av omsättning 
 Soliditet1 

Soliditet2 
Genomsnittliga kostnaden för främmande kapital 

 Vinstmarginal 
 Täckningsbidrag 

Täckningsgrad 
Skuldsättningsgrad 

 Kapitalomsättningshastighet 
 Kalkylmässig ränta 
 Kassalikviditet 

Balanslikviditet 
 Rörelsekapital 
 DuPont 

 
Icke-finansiella nyckeltal 

Produktkvalitet 
Marknadsandelar 

 Kundnöjdhet 
 Leveranstid 

Antal kassationer 
Produkters andel av försäljningen 
Reklamationer 
Återköpsfrekvens 

 Produktivitet 
 Kvalitet 
 Kapacitetsutnyttjande 
 Väntetider 

Köbildning/stillestånd 
Antal samarbetsavtal med nya partners 
Effektivitet 

 Lageromsättningshastighet 
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