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SAMMANFATTNING 
Titel  Kommunikativ ekonomistyrning och effektivitet – en fallstudie i tre 

företag 
 
Författare   Marie Lundahl och Emmelie Sandberg 
 
Handledare  Henrick Gyllberg och Lars Svensson. (Ett stort tack för engagemang, 

moraliskt stöd och stort tålamod.) 
 
Bakgrund Brister i information och kommunikation är mycket vanliga orsaker till 

stora kostnader i företagen och därmed också orsak till sämre effektivi-
tet. Därför är det viktigt att informationsspridningen och den interna 
kommunikationen fungerar på ett tillfredsställande sätt i organisationer-
na.  

 
Problem Ekonomisk information kan ses som ett instrument för att höja medve-

tenheten och motivationen hos anställda under förutsättning att den kan 
förstås och är relevant. Vilken betydelse har samspelet mellan ekono-
michefen/controllern och produktionsavdelningen i tillverkande före-
tag? Hur förmedlas ekonomiinformationen? Muntligt, via möten, face-
to-face, skriftliga rapporter eller på annat sätt? Förmedlas informationen 
över huvudtaget? Vilken betydelse har ekonomiinformation för företa-
gens effektivitet? Kan vi bidra till att bekräfta att det finns ett samband 
mellan spridning av ekonomiinformation och effektivitet? 

 
Syfte Syftet är att undersöka om sättet att förmedla den information som 

kommer från ekonomistyrsystemet i form av rapporter och/eller andra 
sätt att förmedla informationen på, kan tänkas påverka förståelse och 
motivation hos individer i syfte att öka företagens effektivitet. 

 
Metod  Kandidatarbetet är en fallstudie i tre olika tillverkande företag. Vi har 

valt den kvalitativa forskningsansatsen för att detaljerat undersöka och 
förstå ekonomiinformationens betydelse för de tre företagens effektivi-
tet. Vi har använt oss av personliga intervjuer av det semistandardise-
rade slaget vid datainsamlingen. Kategorisering av det insamlade 
materialet tillsammans med belysande citat, har använts som analys-
metod. 

 
Slutsats Vi kan med vår studie visa att det finns ett samband mellan spridning 

av ekonomiinformation och effektivitet i organisationer, där faktorerna 
kommunikation, kognition och motivation spelar en avgörande roll i 
sammanhanget.  
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PROBLEM OCH SYFTE 

INLEDANDE PROBLEMDISKUSSION 

Förr levde ekonomistyrningen ett eget liv vid sidan av verksamheten i företagen. Nu beto-

nar fler och fler betydelsen av att anställda ges tillgång till ekonomisk information och an-

nan information om verksamheten för att aktivt kunna arbeta med att förbättra verksamhet-

en och därmed bidra till företagens effektivitet.1 

 

Ekonomistyrningen i organisationer handlar om planering, samordning och kontroll. Eko-

nomistyrsystemet kan även fungera som system för delegering, beslutsstöd och som kom-

munikationsmedel. Men utöver det fungerar det dessutom mer och mer som ett verktyg för 

främjandet av motivation och informationsutbyte i organisationerna. Då ekonomistyrningen 

kan ses som ett verktyg att styra företaget mot de organisatoriska målen, för att därmed 

åstadkomma värdeökning i företaget,2 är det en fördel om ekonomistyrsystemet är en inte-

grerad del i informationssystemet och även integrerat med verksamhetsstyrningen.3 

 

Information från ekonomistyrsystemet i form av rapporter används i syfte att informera om 

den ekonomiska situationen,4 samt att rikta chefernas uppmärksamhet mot det som bör vara 

i fokus för verksamheten. En förutsättning är då att informationen i rapporterna kan förstås 

och att den är relevant. Ett annat syfte med ekonomisk information är att påverka enskilda 

individers attityd till ekonomisk effektivitet.5 Effektivitet kan mätas i grad av måluppfyllelse 

i förhållande till resursförbrukning.6 En del författare beskriver ekonomisk effektivitet som 

grad av nytta i förhållande till resursförbrukning i stället. Ytterst handlar det dock om att 

eftersträva kundnytta, eftersom kunder naturligt är en förutsättning för företagens existens. 

Vi kommer att behandla effektivitetsbegreppet ytterligare i ett senare kapitel längre fram. 

 

Inom ekonomistyrning förekommer kommunikationsproblem och begreppssvårigheter. 

Ekonomistyrning i form av information i rapporter brister ofta i att den är svår att förstå för 

                                                             
1 Lind, 1996 
2 Orup, 1988 
3 Ibid. 
4 Thorén, 1995 
5 Lind, 1996 
6 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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användaren.7 Problemet är till exempel att flera skilda faktorer slås ihop till ett enda mått. 

Den aggregerade informationen gör det svårt att se kopplingen mellan händelserna i verk-

samheten och informationen i rapporterna. Denna ekonomiinformation utgör underlag för 

olika beslut, men utgör också underlag för förståelsen av den ekonomiska situationen.8 På 

grund av dessa problem förloras syftet med rapporterna, samtidigt som det knappast bidrar 

till företagens effektivitet. För att ge en bättre översikt över företagets alla nyckeltal och 

dessutom göra dem lättare att förstå, är det av den anledningen lämpligt att redovisa och 

förklara hur de påverkar de övergripande styrparametrarna.9 Det är resultatet av informat-

ionen som har betydelse, inte informationen i sig. Det är viktigt vad som sägs, men ännu 

viktigare hur det förmedlas. Detta kräver att det både finns vilja och förmåga att både för-

medla och ta emot informationen. Av betydelse är även på vilket sätt resultat och mål redo-

visas. 

Ekonomiinformation kan av många upplevas som väldigt abstrakt, är den dessutom kom-

plex, kan den vara svår att överblicka. I sådana sammanhang, kan med fördel modeller an-

vändas för att öka förståelsen. Modeller kan ses som förenklingar av verkligheten, en avbild 

som lyfter fram det som är väsentligt.10 

 

Kommunikation är nära sammanlänkat med information och eftersom informationen är en 

viktig ingrediens och har stor betydelse inom ekonomistyrningen, har kommunikationen det 

också. Ekonomisk information kan förmedlas på olika sätt. Kommunikationskanaler för 

spridning av ekonomisk information kan dels vara information i form av skriftliga rapporter, 

dels muntlig överföring face-to-face eller via möten.11 

 

Brister i information och kommunikation är mycket vanliga orsaker till stora kostnader i 

företagen och därmed också orsak till sämre effektivitet i dagens organisationer. Därför är 

det viktigt att informationsspridningen och den interna kommunikationen fungerar på ett 

tillfredssällande sätt. Kommunikationen med kunder och externa intressenter är ett område 

som är bekant och studerat, medan den interna kommunikationens effektivitet däremot inte 

är kartlagd i samma omfattning. Den interna informationen är över lag eftersatt i organisat-

ioner. I dagens informationssamhälle med avancerade teknologiska möjligheter att hantera 

                                                             
7 Grönlund, 1989 
8 Solli, 1991 
9 Orup, 1988 
10 Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994 
11 Solli, 1991 
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information både för lagring och förmedling, är det inte kommunikationsmöjligheterna som 

är den ”trånga sektorn”, utan den mänskliga mottagligheten. Det handlar dels om att förstå 

den mottagna informationen och dels om att låta sig motiveras av det mottagna.12 

 

Kommunikation knyter samman människor i sociala system, ger motivation och skapar för-

utsättningar för styrning och kontroll. Den viktigaste funktionen i moderna organisationer 

idag är kanske att skaffa och bearbeta information som grupper och individer behöver för att 

fatta beslut. I organisationens dagliga verksamhet är kommunikation och beslutsprocesser 

nära förenade. Individuella kognitiva begränsningar och organisatoriska begränsningar kan 

utgöra hinder när det gäller att tillgodogöra sig innehållet och betydelsen av det som förmed-

las, vilket indirekt påverkar företagens effektivitet.13 

 

Traditionellt sett har fokus varit på information i instruktionssyfte, medan betydelsen av att 

ge individens arbete en motivering och möjlighet till att utveckla en gemensam ideologi 

kring organisationens verksamhet åsidosatts.14 Styrmässiga problem som hur ledningen ska 

få de anställda i organisationen att agera efter uppsatta mål förekommer. Detta kan beteck-

nas som ett kommunikativt problem.15 En förändring håller emellertid på att ske. Många 

forskare engagerar sig mer och mer i att förstå hur ledningen kan skapa och institutionalisera 

mening, som skapar legitimitet, uppslutning och förtroende i organisationen. Många menar 

att ledningens möjligheter att påverka och kontrollera meningsbildandet i organisationen är 

viktigare för verksamheten än direkt inflytande genom arbetsinstruktioner. Bra organisat-

ionsklimat leder till högre motivation, vilket i sin tur påverkar effektiviteten.16 Här har alltså 

företagsledningen tillfälle att signalera företagets affärsidé, visioner och strategier både i ord 

och handling.17 Genom olika kommunikationskanaler, både formella och informella, kan 

dessa spridas i organisationen, för att motivera de anställda att sluta upp kring organisation-

ens mål och göra sitt bästa för att förverkliga dem.18 Visioner skapar engagemang. Att ha 

något att sträva efter, gör att enskilda medlemmar gärna presterar något extra för att närma 

sig den beskrivning som visionen innehåller.19 

 

                                                             
12 Molander, 1996 
13 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
14 Wisén & Lindblom, 2000 
15 Östman et al, 1987 
16 Wisén & Lindblom, 2000 
17 Östman et al, 1987 
18 Hatch, 2000 
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När det gäller ekonomifunktionens medverkan och påverkan i fråga om ekonomistyrning, 

lägger vi märke till att flera författare hävdar att ekonomichefen/controllern fått en annan roll 

mot tidigare (se till exempel Anthony). Från att ha ansvarat för en kameral inrättning, har 

rollen ändrats till en stödjande och hjälpande och i hög grad aktiv funktion för företagen. Det 

vi också lägger märke till är att förtroendet spelar en viktig roll i kontakten mellan chefer och 

ekonomer, som för övrigt kan ses som en naturlig förutsättning för all god kommunikation. 

En annan aspekt är personliga egenskaper som, social talang, vilket också underlättar kom-

munikationen mellan individer.20 Om ekonomisk information ska kunna fungera som ett in-

strument för att höja medvetenheten och motivationen hos de anställda, är förutsättningen att 

den förstås och är relevant.21 Det ställer krav på att det finns en fungerande kommunikation 

mellan individer i organisationerna. 

 

Trots den ökade medvetenheten idag beträffande styrningens nya roll, undrar vi hur det för-

håller sig i verkligheten. Gyllbergs & Svenssons forskningsstudie22 avslutas med några re-

flektioner kring ekonomifrågor huruvida de endast är förbehållna ekonomifunktionen eller 

om de ses som en naturlig del i verksamheten för de anställda i linjen. Gyllberg & Svensson 

lade märke till att ekonomifrågor behandlades som något naturligt i, enligt deras kategorise-

ring, de högeffektiva företagen och att denna inställning till ekonomifrågor saknades hos 

kategorin de lågeffektiva företagen. Det var denna iakttagelse som väckte vår nyfikenhet. 

FORSKNINGSFRÅGA 

Vilken betydelse har samspelet mellan ekonomichefen/controllern och produktionsavdel-

ningen i tillverkande företag? 

 

Hur förmedlas ekonomiinformationen? Muntligt, via möten, face-to-face, skriftliga rapporter 

eller på annat sätt? Förmedlas informationen över huvud taget? Vilken betydelse har ekono-

miinformation för företagens effektivitet? Kan vi bidra till att bekräfta att det finns ett sam-

band mellan spridning av ekonomiinformation och effektivitet? 

                                                                                                                                                                                           
19 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
20 Anthony & Govindarajan, 2000; Östman et al, 1998 
21 Orup, 1988 
22 Gyllberg & Svensson, 2000 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka om sättet att förmedla den information som kommer från ekonomi-

styrsystemet i form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informationen på, kan 

tänkas påverka förståelse och motivation hos individer. Vi tror oss ana att en av principerna 

för effektiv ekonomistyrning handlar om sättet att behandla ekonomiinformationen på, hur 

den kommuniceras ut i företaget och att den även har betydelse för företagets effektivitet. 

AVGRÄNSNINGAR 

Det är många olika faktorer som påverkar beteendet hos individer när det gäller spridning av 

ekonomiinformation i företagen. Vi har valt att begränsa oss till faktorerna information, 

kommunikation, kognition och motivation. Det innebär att vi till exempel inte kommer att 

fördjupa oss i teorier kring ledarskap och organisationskultur, som också kan vara motivat-

ionsfaktorer. Även de fyra faktorer som ska behandlas, kommer att avgränsas och endast 

beskrivas delvis. Inom området information kommer till största delen ekonomiinformation 

och verksamhetsinformation att beröras. När det gäller kommunikation kommer formella och 

informella kommunikationskanaler att tas upp. Inom området kognition kommer betydelsen 

av förståelsen av ekonomisk information och verksamhetsinformation att diskuteras och när 

det gäller motivation, kommer det att behandlas i förhållande till information, kommunikat-

ion och kognition. Även några andra motivationsfrämjande faktorer kommer kort att beröras, 

dock inte belöningssystem, som annars ofta förknippas med motivation. 
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TEORI 

Inledningsvis börjar vi med att beskriva traditionell ekonomistyrning med olika synsätt, för 

att sedan övergå till en beskrivning av information, kommunikation, kognition och motivat-

ion ur ett ekonomistyrningsperspektiv. 

EKONOMISTYRNING 

Styrning genom påverkan av mänskligt beteende 

Prenkert talar om styrning i organisationer som en process som främst är av psykologisk 

natur. Styrning handlar även om mekaniska och elektroniska processer, men kärnan i styr-

ningen är påverkan av mänskligt beteende. Förutom att styrning handlar om planering, sam-

ordning och kontroll, innefattar den även aktiviteter som att sätta mål, bedöma information 

och påverka människors beteende. Eftersom det handlar om att påverka mänskligt beteende, 

där styrning ses som en relation mellan den styrande och den styrde, är inte utgången själv-

klar, eftersom olika individer agerar olika med olika beteende. Prenkert talar därför om styr-

försök som alla de åtgärder en styrande vidtar i syfte att öka sannolikheten för önskat bete-

ende hos den styrde, där styrning är styrförsök som påverkar beteendet i önskad riktning och 

där den styrande använder sig av olika styrsignaler för att påverka beteendet i en viss situat-

ion. Dessa styrsignaler är bara en av många olika faktorer som påverkar individers beteen-

den. Därför menar Prenkert att styrning handlar om att öka sannolikheten för önskat bete-

ende. Styrning kan ske antingen genom resultatkontroll eller beteendepåverkan, där resultat-

kontroll sker genom budgetuppföljning och andra avstämningar med olika periodicitet och 

där beteendepåverkan är beroende av, som vi tidigare nämnt, kognitiva aspekter och moti-

vationsskapande åtgärder. Andra påverkansfaktorer är val av kommunikationssätt och in-

formationsinnehåll.23 

Ekonomisk styrning 

Med ekonomisk styrning avses hur ekonomisk information överförs och diskuteras i organi-

sationer. Det vanligaste är att ekonomistyrning diskuteras i termer av rapporter och kalkyler, 

där ekonomisk information ska fungera som ett instrument för att höja medvetenheten och 

                                                             
23 Prenkert, 1998 
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motivationen hos de anställda.24 Dessa bitar är viktiga att fånga för styrningen. Avsikten 

med ekonomistyrning är att uppnå en naturlig kommunikationsprocess mellan de olika akti-

viteterna i organisationen, till exempel mellan ekonomi- och produktionsfunktionen.25 Dessa 

ekonomiska instrument och kommunikationen är varandras förutsättningar. En naturlig och 

fungerande kommunikationsprocess bidrar till en engagerande arbetsmiljö, vilket i sin tur 

leder till motiverade individer och ökar förmodligen också möjligheterna till en effektiv or-

ganisation.26  

Ekonomistyrning - definitioner 

Ekonomistyrning definieras på en rad olika sätt i litteraturen. Solli till exempel, beskriver det 

som en samling för organisationen övergripande principer som syftar till att skapa en god 

hushållning med resurser.27 Frenckner definierar det helt enkelt som planering och uppfölj-

ning mot ekonomiska mål,28 medan Magnusson & Forsberg menar att ekonomistyrning avser 

all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar.29 Gyll-

berg & Svensson beskriver ekonomistyrning mer generellt, som alla medvetna åtgärder som 

vidtas i syfte att öka organisationens effektivitet.30 Vi väljer denna senare definition, ef-

tersom vi inte enbart kommer att belysa betydelsen av finansiella mått för företagens effekti-

vitet, utan även icke-finansiella aspekter. En sådan aspekt är till exempel kvalitet som kan 

påverkas av motivation och kognition, vilket vi kort berört inledningsvis.  

Ekonomistyrning och ansvarsfördelning 

När det gäller hur organisationer ser på ansvarsfördelningen, kan ekonomistyrning användas 

på olika sätt. De två ytterlighetsvarianterna inom ekonomistyrning är direktstyrning och mål-

styrning, där direktstyrning innebär styrning med detaljregler för den framtida verksamheten 

och där målstyrning innebär att ett övergripande mål fastställs, som de anställda sen får an-

svara för genom att se till att de olika delmålen som ryms inom det övergripande målet upp-

nås. I och med att självstyrande grupper blir vanligare i företagen, minskar ekonomistyrning 

genom direktstyrning och större ansvar delegeras nedåt i organisationer. Istället blir mellan-

former alltmer vanliga. Ramstyrning till exempel innebär att de anställda ges stor frihet att 

                                                             
24 Ewing & Samuelson, 1998 
25 Orup, 1988 
26 Ibid. 
27 Solli, 1991 
28 Frenckner, 1983 
29 Magnusson & Forsberg, 1984 
30 Gyllberg & Svensson, 2000 
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agera inom uppställda resursramar.31 Delaktighet och ansvarstagande är begrepp som ryms 

inom det nya begreppet ”empowerment”. Det handlar inte bara om att individen ges större 

frihet att agera rent konkret, utan individen uppmuntras även till kreativitet och problemlös-

ning. Detta inflytande skapar ett större engagemang hos den enskilde och motivationen blir 

en drivkraft till handling.32 

Ekonomistyrning på olika nivåer 

Om ekonomistyrning betraktas ur ett hierarkiskt perspektiv, kan den delas in i styrning på 

strategisk, taktisk och operativ nivå. Det är också på dessa nivåer som verksamhetsstyrningen 

sker. På den strategiska nivån fattas beslut om en organisations visioner, affärsidé och strate-

gier, medan det är på den taktiska nivån som strategierna sedan implementeras för att sedan 

genom olika typer av uttalade mål, både finansiella och icke-finansiella, fungerar som styr-

medel på den operativa nivån. Att verkställa organisationens syften faller således på personer 

på det lägsta skiktet i den administrativa hierarkin.33 De empiriska undersökningar som gjorts 

lägger stor vikt vid att ledarna måste ”vinna de anställda” så att de frivilligt sluter upp kring 

organisationens mål. Skilda intressen bland de anställda, bristande överblick och brist på 

information kan leda till att helheten missas. Därför är det viktigt att affärsidé och visioner är 

uttalade och spridda i organisationen.34  

 

Att ”vinna de anställda” handlar om förtroende. Om individer har förtroende för att någon 

ska handla på ett bestämt sätt, finns inte behov av ytterligare information. Förtroende kan 

därför fungera som ersättning för fullständig information. Det kostar mycket att skaffa in-

formation, mäta och kontrollera om olika aktörer, till exempel anställda, faktiskt gör det de 

ska. Därför har organisationer starka incitament att bygga upp ömsesidigt förtroende till an-

ställda i organisationen. Förtroende kan kallas för ”lågkostnadskontroll” och understryker att 

förtroende kostnadseffektivt kan ersätta administrativ styrning och kontroll. Ouchi kallar 

detta för ”klanstyrning”. Begreppet beskriver en ömsesidig och känslomässig solidaritet hos 

en grupp individer, som gör att så kallad målkongruens lättare uppnås i och med att de an-

ställda blir medvetna om att de strävar mot att förverkliga samma mål. Förtroende som ”låg-

                                                             
31 Samuelsson, 2001 
32 Ewing & Samulson 1998 
33 Simon, 1971 
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kostnadskontroll”, för med sig att en gynnsam ledningssituation skapas,35 där tid och energi 

kan användas på ett för företaget mer effektivt sätt.  

Mål och mått 

En förutsättning för att ekonomistyrningen i en organisation ska vara engagerande, är att mål 

och mått är uttalade och tydliggjorda. Detta ställer krav på dem som formulerar parametrar-

na. Bakomliggande tankar måste på ett konkret och lättbegripligt sätt kunna redovisas för att 

informationen ska bli begriplig.36 Dessa mål bör vara mätbara, delegerbara och fungera långt 

ut i organisationen. Därför är det viktigt att ekonomiinformationen kommuniceras ut i företa-

get på ett effektivt sätt.37 Några viktiga dimensioner att beakta vid utformningen av ekono-

miska mål och mått är informationens precision, dess aktualitet och presentationsform.38 För 

att fånga andra aspekter än enbart de finansiella, bör även icke-finansiella mål och mått an-

vändas, dels för att få insikt i vad som skapar framtida värde för att kunna överleva på sikt 

och dels underlätta förståelsen hos de anställda för att de lättare ska kunna relatera till det 

egna arbetet.39 Ekonomistyrningen blir inte bara engagerande med mål och mått som är kon-

kreta och lättbegripliga i sin utformning och presentation, utan bidrar dessutom till att på-

verka beteendet i organisationerna i den mening att den underlättar att uppnå målkongruens, 

om individen förstår innebörden av informationen. Här spelar även kommunikationen i orga-

nisationerna en viktig roll.40 

INFORMATION 

Information och ekonomiinformation – en definition 

En allmän beskrivning av begreppet information är, enligt Svenska Akademiens ordlista, 

meddelande av upplysning eller underrättelse. Information kan vara muntlig eller dokumen-

terad på något sätt, elektroniskt eller via papper.41 För att kunna definiera vad ekonomiin-

formation är, krävs först ett förtydligande om vad ekonomi är. Om ekonomi definieras som 

hushållning med knappa resurser, kan ekonomiinformation definieras som data om hushåll-

ning med knappa resurser strukturerade på ett sådant sätt att användaren lär något av den.42  

                                                             
35 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
36 Orup, 1988 
37 Ibid. 
38 Prenkert, 1998 
39 Ax et al, 2001 
40 Anthony & Govindarajan, 2000 
41 Nilsson, 1998 
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Information för styrning 

Styrning kan betraktas som bearbetning av information, som resulterar i annan information. 

Informationen kan gälla både externa och interna förhållanden för företaget. Den kan även 

avse både framtiden - budgetar och prognoser och förfluten tid - uppföljning och utvärde-

ring. Det som planeras och pågår inom olika delar i organisationen, kan sägas utgöra de de-

lar som hela verksamheten består av. Den information som finns och som produceras inom 

en funktion, har sedan en annan funktion behov av, för att kunna göra olika sammanställ-

ningar avseende en annan funktion eller hela företaget.43 Idag underlättas informationssprid-

ningen i företagen genom tillgång till och användandet av intranät och utgör så en naturlig 

del inom ekonomistyrningen, samtidigt som det tillsammans med rapporter i fysisk form och 

information i muntlig form, ytterligare blir ett kompletterande forum för informationssprid-

ning. 

Information som underlag 

Information kan delas in efter användningsområde och kan därigenom dels utgöra underlag 

för beslut och dels underlag för förståelse. För att informationen ska bli begriplig och för att 

bearbetning av informationen ska vara möjlig, är kunskap om ekonomi nödvändig.44 Eko-

nomi i organisationer handlar mycket om att förstå sammanhang och betydelsen av ekonomi-

informationen i sig.45 Ekonomiinformation som erhålls från ekonomistyrsystemet kan ses 

som en modell av verkligheten. Den kan då med fördel avbildas och presenteras i någon form 

av grafisk modell för att på ett enkelt sätt hjälpa de anställda att förstå de ekonomiska sam-

band som eventuellt inryms i modellen. Förståelsen ökar nämligen om ekonomiinformation-

en är användaranpassad och enkel. Informationens utformning har därför betydelse för läran-

det i organisationer. Utformningen har även betydelse när det gäller att spegla företagets 

policies och mål, som också är beroende av att uppfattas rätt i organisationen för att kunna 

fungera som styrmedel.46 En annan aspekt på informationens användning är att den ska vara 

lättillgänglig för användaren. Genom ett utbrett användande av datorer, bör det finnas goda 

möjligheter till informationsspridning i företagen, eftersom, som tidigare nämnts, använd-

ningen av intranät ökar, vilket därmed bidrar till ökad tillgång på information. Eftersom det 

inte är informationen i sig som är viktigast, utan resultatet av den, förutsätter det att informat-
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46 Nilsson, 1998 
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ionen är relevant och korrekt, för att korrekta bedömningar ska kunna göras utifrån den. För 

att rätt information ska förmedlas nedåt i organisationen, förutsätts även att rätt information 

sprids mellan funktionerna i organisationen, till exempel mellan ekonomi och produktion.47  

Aktiv och passiv information 

Det är skillnad på aktiv och passiv information. I ett verksamhetsstyrningssystem behövs 

rutiner för båda typerna av information. Den aktiva informationens syfte kan vara att för-

medla ett budskap, vars syfte kan vara att förmedla kunskap, ge instruktion, verka som 

hjälpmedel, tillämpas i verksamheten, skapa engagemang och förståelse och ge nya idéer. 

Den passiva informationen visar på vad som redan har hänt, med syfte att visa på resultat, 

visa på tagna beslut och att engagera.48 Rapporter är ett informationsverktyg, som kan vara 

av både aktiv och passiv karaktär. Det är behovet av information som bör styra rapporternas 

utformning.49 Av vikt i sammanhanget är också att informationen i rapporterna bör anpassas. 

Från interna rapporter erhålls information om hur verksamheten utvecklas. Ekonomisk in-

formation i konkret och lättillgänglig form kan inte enbart hämtas från företagets ekonomisy-

stem. Den måste kompletteras med information, som för den enskilde innebär att han eller 

hon känner igen sig och kan se resultatet av sitt eget agerande. Informationen bör därför även 

vara verksamhetsanknuten och både information om finansiella mått och icke-finansiella 

mått bör användas för att skapa en helhetsbild av företagets verksamhet. Dessutom är finan-

siella mått så komplicerade att användarna, till exempel de linjeansvariga, ofta har svårt att 

tillgodogöra sig informationen. Det får till följd att det är svårt att agera utifrån den.50 Om 

informationen däremot individanpassas, ökar sannolikheten för önskat beteende.51 Därför är 

det en fördel om informationen är konkret och handlingsinriktad.52 Informationen kan däri-

genom beskrivas som effektiv.  

Information och engagemang 

Som vi tidigare nämnt har ekonomiinformationens utformning och pedagogiska innehåll stor 

betydelse för förståelsen och tillämpningen. Den bidrar också till ett ökat engagemang. En-

gagemanget ökar dessutom ytterligare om medarbetarna görs delaktiga i informationsinne-

hållet och kan vara med och påverka utfallet. Med tanke på detta är det lämpligt att i budget-

                                                             
47 Nilsson, 1998 
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processen antingen använda sig av uppbyggnadsmetoden eller den iterativa metoden, som är 

en kombinationsmetod av top down-förfarandet och bottom up-förfarandet. Både uppbygg-

nadsmetoden och den iterativa metoden innebär en större delaktighet för de anställda och 

leder därmed till ökat engagemang som ett resultat av att möjlighet ges att vara med och på-

verka i budgetprocessen.53 

KOMMUNIKATION 

Kommunikationsprocessen 

Att kommunicera innebär att på något sätt överföra ett slags meddelande från en person till 

någon annan.54 Kommunikation kan ses som en process genom vilken beslutspremisser 

överförs från en organisationsmedlem till en annan, där kommunikation bland annat kan 

vara kontakt och informationsutbyte mellan avsändare och mottagare, där feedback ingår 

som en viktig del i överföringen. Kommunikationens olika faser kan enkelt beskrivas som 

en process där en avsändare har ett budskap som kodas och sänds till en mottagare genom en 

kanal och där mottagaren avkodar budskapet och ger avsändaren feedback (se Figure 1). 

 

Avsändare 

Det tänkta 
budskapet 

Avkodning av 
budskapet 

Kodning av 
budskapet 

Sändning av 
budskapet 

Mottagare 

Feedback 
(1 - 4) 

 

1 

2 3 

4 

 

Figure 1: Kommunikationsprocessen. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998, sid 268) 

Tvåvägskommunikation 

En naturlig kommunikation mellan ledare och anställd är beroende av två faktorer, dels orga-

nisatoriska förhållanden när det gäller att underlätta kontakten både vad gäller skriftlig och 

muntlig form, formellt eller informellt och dels hur den personliga relationen till ledaren fun-
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gerar.55 Forskning har visat att hierarki har en tendens att undertrycka kommunikation och 

reducera den sociala samverkan mellan över- och underordnade. Därför är det viktigt att det 

finns en medvetenhet om detta fenomen. För att få en väl fungerande kommunikation i orga-

nisationer bör inte kommunikationsvägarna enbart vara enkelriktade. För att få till stånd en 

fungerande kommunikation krävs att kommunikationen är dubbelriktad, så kallad tvåvägs-

kommunikation. Det är en nödvändighet för att till exempel ekonomiinformationen och an-

nan information ska kunna förmedlas både uppåt och nedåt i organisationen.56 För att göra 

begreppet tvåvägskommunikation mer överskådligt, kan detta vertikala kommunikations-

flöde delas upp i kommunikation som förs nedåt i organisationen och kommunikation som 

förs uppåt i organisationen enligt en studie av Katz & Kahn.57  

 

Vertikalt kommunikationsflöde nedåt i organisationen 

Kommunikationen från ledare till underordnade indelas i fem huvudtyper efter information-

ens innehåll. Den första huvudtypen är instruktioner för arbetet, där ändamålet är att ge in-

struktioner för att försäkra sig om att arbetsuppgifterna blir lösta på ett tillfredsställande sätt. 

Det handlar om direktstyrning, där mycket lite av egna initiativ ryms. När det gäller anled-

ning till arbetet är ändamålet att få de anställda att förstå betydelsen av det arbete de utför 

och hur arbetsuppgifterna är relaterade till den övriga verksamheten i organisationen. I dessa 

fall handlar det om en utveckling som går från direktstyrning mot målstyrning och de olika 

mellantyper som finns. De anställda uppmuntras till eget tänkande och agerande. Det bidrar 

till att de anställda lättare sluter upp kring organisationens mål, samtidigt som motivation och 

samarbete kring lösningen av arbetsuppgifterna främjas. Den tredje huvudtypen information 

om procedurer och praxis i organisationen talar om vilka individens rättigheter som med-

lem i organisationen är och vad organisationen kräver och förväntar av den enskilde. Kom-

munikation som feedback på underordnades arbete, den fjärde huvudtypen, är ett sätt att ge 

besked om hur de anställda fungerar i arbetet. Feedback kan ges till individens arbete eller 

till den kollektiva insatsen i organisationen. Den femte huvudtypen av kommunikation slutli-

gen, som är information om organisationens ideologi, syftar till att få organisationsmed-

lemmarna att godta och tro på organisationens ideologi och mål, vars syfte är att ge arbetet 

mening och riktlinjer.58  
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Vertikalt kommunikationsflöde uppåt i organisationen 

Kommunikationen från underordnade till överordnade delas enligt Katz & Kahn in i fyra 

huvudtyper efter innehållet, där information om sig själv och det egna arbetet är den första 

huvudtypen. Ofta finns det formella kanaler för denna form av kommunikation. Det kan till 

exempel vara regelbundna möten eller fasta rutiner för skriftlig rapportering. Den andra hu-

vudtypen är information om andra och deras arbete. I dessa fall kan den anställde bli om-

bedd att uttala sig om annan anställds arbete. Den tredje huvudtypen information om organi-

sationens procedurer och praxis är av mer generell karaktär och kan gälla till exempel per-

sonalpolitik. När det gäller den fjärde huvudtypen, information om vad som anses bör göras 

och hur, har många organisationer etablerat formella kanaler för förslag till åtgärder som kan 

leda till förbättringar i organisationen. Det är ett sätt att försöka utnyttja kompetens och erfa-

renhet från olika ställen i organisationen. Sådana ”förslagslådor”, där goda idéer uppmuntras 

och belönas, kan stimulera de anställda till motivation och kreativitet.59 För övrigt kan sägas 

att ökad förståelse för de egna arbetsuppgifterna och sammanhanget där uppgifterna utförs i 

förhållande till den övriga verksamheten, brukar vara positivt för kommunikationen mellan 

individer, vilket i sin tur leder till en rikhaltigare information uppåt i organisationen.60 Detta 

ska ses som en fördel då det oftast är mycket lättare att sprida information nedåt än uppåt i 

företagen. 

Kommunikation – det som binder samman en organisation 

Kommunikationen har flera viktiga funktioner. Kommunikationen kan sägas utgöra det ”kitt” 

som binder samman en organisation. Utan kommunikation kan det inte finnas någon organi-

sation, eftersom det inte skulle finnas någon möjlighet att påverka individens beteende. Den 

enskilde individens beteende är det verktyg med vilket en organisation förverkligar sina syf-

ten. Om inte denna medvetenhet finns, uppstår det brister i kommunikationen. Denna brist 

kan komma att påverka företagets effektivitet på ett negativt sätt. Kommunikationsproblem 

och den brist på samordning som råder i många organisationer idag, förklaras ofta som orsa-

kerna bakom organisationers effektivitetsproblem. Detta gör att en medvetenhet om kommu-

nikationens betydelse ur effektivitetssynpunkt bör ses som en naturlig del i ett ekonomistyr-

system, vilket bör beaktas i designen av ekonomistyrsystemet.61 
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Val av kommunikationskanal 

När vi pratar om kommunikation i ett ekonomistyrningsperspektiv menar vi informations-

förmedling i form av rapporter, förbindelse mellan individer och informationsutbyte.62 En 

betydelsefull aspekt i sammanhanget är individens förmåga att ta till sig den information som 

förmedlas. Av vikt blir då i vilken utsträckning mottagaren av informationen kan tolka och 

tillgodogöra sig innehållet och hur informationen sedan används. Här påverkar budskapets 

omfattning valet av kommunikationskanal. Om budskapet är komplicerat och det finns risk 

för missförstånd, kan ett möte vara att föredra. Samtidigt som mycket information kan för-

medlas under kommunikationen, får också avsändaren feedback på informationen. Är bud-

skapet däremot enkelt, kan formella kanaler väljas. Information kan också överföras på fler 

än ett medium. Till exempel kan formella möten vara ett forum, samtidigt som informationen 

även förmedlas via intranätet i organisationen. Denna upprepning, som användandet av flera 

kommunikationskanaler medför, ökar både förståelse och engagemanget hos individen.63  

Informationsteknik och verbal information 

Avancerad informationsteknik har revolutionerat kommunikationen i organisationerna, som 

idag snabbt kan förmedla stora mängder information. De väl utarbetade intranät som finns i 

företagen idag, underlättar informationsspridningen. Mintzberg fann i en studie att chefer 

föredrog att aktuell information skulle vara muntlig, så kallad verbal information. Samma 

önskemål om verbal information fanns även på arbetsledarnivå. Det står i direkt motsats till 

de formella informationssystemen som ger aggregerad historia i form av olika rapporter.64 En 

kombination av både verbal och icke-verbal information borde således vara önskvärd för att 

få en så mångsidig information som möjligt.  

 

Informell kommunikation 
Det informella samarbetet på arbetsplatsen är en viktig kanal för kommunikation med över-

ordnade. Därför lägger många ledare stor vikt vid att vara på plats, vara synliga för att på så 

vis vara lättillgängliga för sina underordnade. Den informella kommunikationen kan ge dem 

information som de annars skulle ha haft svårt att få.65 Informell kommunikation bygger ofta 

på snabba kanaler som muntlig kommunikation face to face, medan formell kommunikation 
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utnyttjar skriftliga rapporter. Den informella kommunikationen i organisationer pågår stän-

digt. Därför har anställda behov av gemensamma samtalsämnen som kan fylla den sociala 

samvaron. Det mest närliggande ämnet som alla har ett gemensamt intresse av, är den egna 

organisationen. Därför är det bra om mål och medel har internaliserats på ett naturligt sätt 

bland organisationens anställda. Dessutom fungerar det så att om fler personer diskuterar ett 

gemensamt ämne, bidrar det till en mer fullständig bild av det som diskuteras och tillfälle för 

reflektion skapas.66 

Dialog och interaktion 

De ekonomiska rapporterna innehåller information som ska ge användaren en uppfattning 

om den ekonomiska situationen. En gemensam begreppsapparat är en förutsättning för att 

ekonomiinformation ska kunna vara användbar. Rapporterna utgör en informationskälla på 

samma sätt som dialogen utgör en informationskälla, där dialogen är ett exempel på vad som 

kallas interaktion. Interaktion bidrar till ökad motivation och skapar förutsättningar för bättre 

förståelse. Denna interaktion kan ses som en naturlig koppling mellan information i form av 

rapporter och ökad förståelse. I och med att dialogen ger fler perspektiv, bidrar den till en 

begreppsutveckling, som i sin tur leder till ett utvecklat språk. Det utvecklade språket och 

begreppsapparaten gör att dialogen underlättas.67 

Naturlig kommunikationsprocess 

För att ekonomisk information ska få någon genomslagskraft, bör den formas till en naturlig 

kommunikationsprocess, där ingredienserna övertygelse och förståelse, som diskuterats tidi-

gare, ingår.68 Det handlar om att göra informationsmottagaren aktiv.69 Genom kommunikat-

ionsprocessen sprids information, som senare blir underlag för olika beslut som fattas i orga-

nisationen.70 Genom att hålla den ekonomiska diskussionen vid liv uppnås fördelar som kva-

litet och tidsbesparing, vilket bidrar till företagens effektivitet.71 Detta framkom också i den 

studie som Eva Lövstål72 har gjort i ett företag med få hierarkiska nivåer och där det var na-

turligt att prata om ekonomi med varandra. För att ekonomiinformationen ska kunna diskute-

ras på ett naturligt sätt, bör det också råda en öppenhet i företagsklimatet.73 En annan viktig 
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faktor som också har betydelse för kommunikationen i organisationerna är det förtroende, 

som utöver att fungera som informationsersättning, som vi tidigare nämnt, även bidrar till, 

som Ouchi menar, ett positivt kommunikationsklimat.74 

KOGNITION 

Individuell referensram - individuell tolkning 

Den fysiska uppgiften att verkställa en organisations syften faller på, som vi tidigare nämnt, 

de individer som det lägsta skiktet i den administrativa hierarkin utgörs av, eftersom det är 

dessas prestationer som avgör om organisationen ska bli framgångsrik eller inte.75 Det inne-

bär att det är viktigt att organisationen agerar på ett sätt som bidrar till att önskat beteende 

uppnås. Eftersom det handlar om mänskligt beteende och det heller inte finns några kausala 

samband mellan till exempel kommunicerande av ekonomiinformation och beteende, kan det 

förväntade resultatet inte med säkerhet förutses, utan i stället handlar det om att öka sanno-

likheten för önskat beteende. Dessutom är det heller inte givet att alla individer reagerar lika-

dant på samma information. En och samma rapport behöver till exempel inte tolkas lika, be-

roende på olikheter i kunskap om bakomliggande faktorer. Det som organisationer kan bidra 

med när det gäller att positivt påverka individers beteende och handlande, är att anpassa in-

formationen till mottagaren. Härigenom ökar sannolikheten för önskat beteende. Ett annat 

sätt att påverka beteendet är att försöka utveckla individens referensramar genom till exem-

pel utbildning.76 Slutligen kan också tilläggas att för att påverka människors handlande måste 

även motivet påverkas.  

Intellektuella funktioner 

Vad som påverkar mänskligt beteende är de intellektuella funktioner som enligt Svenska 

Akademiens ordlista benämns som kognition. Inom organisationslitteraturen betecknas dessa 

intellektuella funktioner som kognitiva processer, där företeelser som människans tänkande 

och problemlösning, hur vi får insikt i och tolkar situationer, resonerar, bildar åsikter, bygger 

upp förväntningar och bedömer framtida konsekvenser av alternativa handlingar ingår,77 det 

vill säga det handlar om vilken uppfattningsförmåga och förmåga att förstå den enskilde in-

dividen har. 
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Kognitiva kartor 

Människan lagrar och organiserar information hierarkiskt, vilket betyder att informationen 

grupperas i olika huvudområden och mer detaljerad information inordnas under respektive 

huvudområde. Dessa områden kan ses som kognitiva ”kartor”. Det är dessa kognitiva ”kar-

tor” som sedan har betydelse för tolkningen och förståelsen vid senare informationsmottag-

ning. Varje individ har dessutom en egen kognitiv stil, ett individuellt sätt att förhålla sig till 

information. Den kognitiva stilen påverkas även av referensramar och utbildning. Detta gör 

att den kognitiva stilen påverkar det sätt en person mottar, transformerar och strukturerar data 

från omgivningen till information. Därför hänger kognition ihop både med kommunikation 

och information. Den kognitiva stilen påverkar efterfrågan och användningen av ekonomiin-

formationen i organisationerna. Eftersom ekonomiinformationens användbarhet är beroende 

av vem som använder den, innebär det att ekonomiinformationen måste anpassas till använ-

darens kognitiva stil om den ska kunna användas på ett effektivt sätt.78 Genom att visa på 

ekonomiska samband, istället för att redovisa enskilda ekonomiska tal, kan man överbrygga 

den inbyggda aversion som många människor har mot ekonomi.79 Denna inbyggda aversion 

kan bero på bristande intresse för ekonomiinformation, som i sin tur kan bero på okunskap. 

Samtidigt är det också en attitydfråga. Det är av stor betydelse vilken inställning företaget i 

sig har till ekonomiinformation och vilken policy företaget har för att kommunicera ut den i 

organisationen.80 

Igenkännande och förtroende 

Liksom inom området kommunikation spelar också förtroende in i sammanhang med kogni-

tiva aspekter, i det avseendet att individer knyter störst uppmärksamhet till information från 

personer som de litar på. Uppmärksamheten blir också störst när de handlingsmodeller som 

presenteras verkar attraktiva, när de är lättillgängliga, känns viktiga eller liknar något som 

individen har sett tidigare,81 det vill säga när det presenterade kan inordnas i kända samman-

hang där orientering utifrån individens kognitiva ”kartor” kan göras. 
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MOTIVATION  

Vad är motivation? - Inledning och beskrivning 

Verbet motivera kommer från det latinska ordet movere som betyder sätta i rörelse. Inom 

organisationsteorin har begreppet motivation använts för att förklara vad som får anställda att 

prestera någonting extra, viljan att prestera. Begreppet kopplas också ofta samman med be-

greppen arbetstillfredsställelse och engagemang.82 Motivation kan beskrivas som det som 

driver en individ till att handla och bete sig på ett speciellt sätt, som en drivkraft som ger 

handlingen riktning och som upprätthåller och förstärker den,83 med andra ord motivation 

påverkar beteendet hos individer. Motivation är en kombination av intellektuella, känslo-

mässiga och fysiologiska processer. Det är således ett resultat av hur personer tänker, tolkar 

situationer och skapar sig åsikter och förväntningar om konsekvenser av handlingar, vilket i 

sin tur leder till någon form av prestation. Allmänt antas att prestation är en följd av en öns-

kan att tillfredsställa ett behov som inte är uppfyllt. När det gäller arbete i organisationer 

finns det olika motiv som möjliga drivkrafter. Vad som motiverar en individ kanske inte fun-

gerar för en annan. Men faktum är att människors handlingar oftast är motiverade av flera 

drivkrafter på en gång. Det betyder att flera motiv kan samverka som drivkrafter bakom 

samma handling.84 

 

De två mest centrala grupperna av psykologisk teori om vad som motiverar människor är 

teori om sambandet mellan mänskliga behov och motivation och teori om kognitiva proces-

ser och motivation. Andra faktorer som påverkar individen är motivation i förhållande till 

organisatoriska förhållanden, såsom arbetsuppgifternas utformande, organisationsstruktur 

och den sociala situationen.85 

Maslows motivationsteori 

Sambandet mellan mänskliga behov och motivation grundar sig enligt Maslows motivat-

ionsteori på att beteende kan härledas från inre fysiologiska och psykologiska behov. Trygg-

hetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov av självförverkligande är 

mänskliga behov som skapar motivation. Det mest grundläggande behovet är hunger och 

törst, som ingår i de så kallade fysiologiska behoven. Till motivet att skydda sig räknas 
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också att skydda sig mot smärta eller obehag. Det är dessa motiv som ingår i drivkrafterna 

bakom det dagliga arbetet. Bland de känslomässiga behoven ingår fruktan och aggression. 

Fruktan är ett viktigt motiv för att skydda sig mot aktuella eller framtida faror, till exempel 

hotande arbetslöshet. Sociala behov innehåller kontaktmotivet, som kan ses som en drivkraft 

bakom arbetsprestationer. Kontaktmotivet orsakar kontaktsökande beteende riktat mot en-

skilda individer och mot grupper. Behov av status och prestige är ett självhävdelsemotiv, 

där maktmotivet och prestationsmotivet ingår. Prestationsmotivet innebär att det ligger en 

tillfredsställelse i att hävda sig som skicklig inom sitt område och kan på det viset leda till 

mer makt och inflytande för individen. Behov av självförverkligande, som är det sista  mo-

tivet i behovshierarkin, varierar från individ till individ och handlar om hur långt individen 

lyckas utnyttja sin förmåga och förverkliga sina möjligheter.86  

Alderfers ERG-teori 

En annan behovsteori är Alderfers ERG-teori, som kan ses som en vidareutveckling av Mas-

lows motivationsteori. E står för existence needs, R står för relatedness needs och G står för 

growth needs. Skillnaden är att Alderfers teori inte hävdar att behovskategorierna är inbör-

des hierarkiskt ordnade som Maslows teori säger, utan Alderfers teori menar att det är möj-

ligt att röra sig i båda riktningarna om till exempel ett visst behov inte är tillfredsställt.87 Den 

nytta som kan dras av behovsteorierna inom tänkande kring organisationer är, att teorierna 

kan användas för att förklara prestationer, arbetstillfredsställelse och engagemang. Som tidi-

gare nämnts är prestation resultatet av en önskan att tillfredsställa ett behov som inte är fyllt. 

Tillfredsställelse antas också vara en förklaring till att människor presterar mera. Dessutom 

skapas engagemang genom att organisationen underlättar för individen att få sina behov 

täckta.88 

Kognitiv motivationsteori 

Kognitiv motivationsteori fokuserar på samspelet mellan individ och omgivning och visar 

hur så kallade kognitiva variabler, så som funderingar kring värden knutna till mål och sub-

jektiva förväntningar knutna till resultat, kan förklara skillnaden i människors motivation. 

Det kognitiva förhållningssättet utgår från att sättet på vilket individer tolkar information 

påverkar  motiv och formar den framtida motivationen. Det finns tre kognitivt baserade mo-

tivationsteorier som bygger på varandra: förväntansteori, jämviktsteori och attributionsteori. 
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Inom förväntansteorin är huvudargumentet att människor blir motiverade att prestera något 

för att nå ett mål om de sätter värde på målet och kan se att det som de gör leder till att målet 

nås,89 där utvärdering och uppföljning av resultat kan fungera som feedback. Jämviktsteorin 

kompletterar förväntansteorin genom att peka på att personer jämför sig med andra och är 

angelägna om att bli lika behandlade. Det innebär att individer motiveras att anstränga sig 

extra för att uppnå så kallad jämvikt eller minska på ojämnvikten.90 Organisationer med 

olika typer av team, som självstyrande grupper och projektgrupper, kan ses som exempel där 

detta förekommer. Attributionsteorin antas bero på hur det som observeras eller upplevs 

tolkas genom att förklara orsakerna utifrån bestämda förhållanden. Det viktigaste för en per-

son är inte vad som händer, utan hur det förklaras och vad det betyder. När det till exempel 

gäller mottagande av information är det individens tolkning och handling som är viktigast 

för motivationen.91 

Hertzbergs tvåfaktorteori  

Motivationen kan, enligt Hertzberg, delas upp i två faktorer. De faktorer som påverkar till-

fredsställelsen i arbetet kallas för motivatorer och motiverar individer till bättre prestationer. 

Hygienfaktorer är de faktorer som måste finnas för att inte vantrivsel ska uppstå. Tillfreds-

ställelse i arbetet är knutet till det individer gör i arbetet, som rör till exempel ansvar och 

utveckling, medan vantrivsel är knutet till arbetsmiljö, ledning och hur man behandlas. Båda 

aspekterna av motivation är lika viktiga. Det är inte samma faktorer som påverkar tillfreds-

ställelse i arbetet och som förhindrar vantrivsel. Motivatorer kan öka trivseln, men har ingen 

effekt på vantrivsel, liksom tillägg av hygienfaktorer minskar vantrivsel, men ökar inte triv-

seln. Ett exempel på en typisk hygienfaktor och som förhindrar vantrivsel, är ett bra förhål-

lande till chefer. En medvetenhet om hygienfaktorers existens är viktig, eftersom vantrivsel 

uppstår om dessa faktorer tas bort och därmed påverkar motivationen negativt.92  

Målsättning och utvärdering som motivationsteknik 

Mål har en styrande funktion genom att de ger riktlinjer för arbetet och därigenom påverkar 

beteendet hos individerna i en organisation.93 Mål hänger samman med effektivitet, eftersom 

effektiviteten är beroende på i hur hög grad en organisation når sina mål. Mål kan användas 
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som utvärderingskriterier.94 Målsättning är en motivationsteknik som fungerar när det gäller 

att påverka prestationer. För att målet ska fungera som motivator, bör målet vara konkret, 

tidsram måste finnas och målet måste ses som en utmaning, samtidigt som det måste upple-

vas som realistiskt. Även ansvar, delaktighet och kommunikation ses som betydelsefulla 

aspekter i detta sammanhang. Ett ökat ansvarstagande uppnås till exempel genom självsty-

rande grupper, vilka ansvarar för gruppens resultat. Ansvaret innebär ofta också en delaktig-

het när det gäller att sätta upp målen. Detta leder till att individer lättare internaliserar målen, 

vilket bidrar till ”extra” ansträngning för att uppnå dessa. Motivationen förstärks sedan av att 

en utvärdering med feedback, om hur det utförda arbetet står i förhållande till målet, kontinu-

erligt görs .95 Vad beträffar kommunikationen, följer den ganska naturligt när det handlar om 

arbete i grupp.  

Utvecklingssamtal 

En mer djupgående utvärdering av en individs arbete, kan göras under det så kallade utveckl-

ingssamtalet, som brukar förekomma en till två gånger per år. Individen tillsammans med 

överordnad ges tillfälle att inventera sin kompetens och kompetensbehov. Utbildningsplaner 

fastställs och eventuella personliga mål sätts upp. Den personliga utvecklingen har fått allt 

större betydelse för motivationen, därför kan utvecklingssamtalen ses som ett verktyg att 

höja motivationen hos de anställda.96 

EFFEKTIVITET 

Effektivitetsbegreppet är inte entydigt när det gäller innebörd och innehåll. Detta centrala 

begrepp definieras som grad av måluppfyllelse, där effektiviteten är ett uttryck för i vilken 

utsträckning företaget uppnår sina mål.97 Effektivitet kan delas upp i yttre och inre effektivi-

tet, där inre effektivitet kan likställas med produktivitet.  

Inre effektivitet 

Inre effektivitet innebär att ”göra saker rätt ” och handlar bland annat om företagens kost-

nadseffektivitet, hur väl utvecklade system och rutiner är och att åstadkomma mesta möjliga 

utflöde med ett bestämt inflöde eller att prestera ett fastställt utflöde med så litet inflöde som 

möjligt. Denna inre effektivitet mäts således i vad som åstadkommits, utflödet, i förhållande 
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till resursinsatsen uttryckt i fysiska termer, kvantitet. Ytterst handlar det om att hushålla med 

begränsade resurser, eftersom det på lång sikt krävs att företagets utflöde är större än dess 

inflöde, för att resursomvandlingen inte ska tära på företagets resurser och därmed äventyra 

företagets överlevnad.98  

Yttre effektivitet 

När det gäller den yttre effektiviteten, mäts den ofta i finansiella termer, eftersom företagets 

mål ofta uttrycks i finansiella mått. Den yttre effektiviteten kan sägas handla om att ”göra 

rätt saker”, det vill säga det måste finnas en efterfrågan på företagets prestationer och att 

kunder är beredda att betala ett pris som överstiger kostnaden.99 Den yttre effektiviteten kan 

ses som nytta av den utförda prestationen i förhållande till värdet av resursförbrukningen. 

Här handlar det om värdering och bedömning vid resultatmätningen, vilket gör att innebör-

den av begreppet effektivitet inte är självklar. Fortsättningsvis när begreppet effektivitet 

nämns, menas den yttre effektiviteten.  

Olika sätt att mäta effektivitet 

Ett sätt att mäta effektivitet är att beräkna ett företags lönsamhet utifrån räntabiliteten som 

ett kvotmått, det vill säga resultatet i förhållande till kapitalet, där både olika mått på resultat 

och kapital används, beroende på i vilket sammanhang måttet ska användas. Ett annat sätt att 

beräkna ett företags lönsamhet, är att beräkna olika typer av residualmått. Economic value 

added, EVA, är en sådan typ av mått. Det som skiljer residualmått från räntabilitetsmått är 

att kapitalavkastning på företaget som helhet krävs, där inte bara hänsyn till kapitalkostnad 

tas med i beräkningen utan även en avkastning utöver detta krav, ett så kallat mervärde för 

aktieägarna.100 
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METOD 

I denna del av uppsatsen redogör vi för val av forskningsområde med angreppssätt och me-

toder samt vilka kunskapskällor för datainsamling vi använt. Vi beskriver även hur vi ge-

nomfört studien och våra intervjuer. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av hur ana-

lysarbetet genomfördes samt vilken analysmetod som använts. 

VAL AV FORSKNINGSOMRÅDE 

I kursen Styrning och styrsystem, som gick våren 2001, ingick bland annat Lars Svenssons & 

Henrick Gyllbergs forskningsstudie ”Ekonomistyrsystem och situationstyper i medelstora 

tillverkande företag – Föreställningar om ekonomistyrningens relevans”, i studentlitteraturen. 

I avsnittet avslutande reflektioner beskriver de att i de företag som kategoriserats som effek-

tiva, har frågor kring ekonomi haft en naturlig plats i diskussionen kring företagens verksam-

het. Frågor rörande ekonomi har inte varit förbehållna endast ekonomiavdelningen och eko-

nomichefen, utan anställda i linjen har sett det som självklart att ekonomiska frågor ingår 

som en naturlig del i deras verksamhet. Samtidigt såg de också i några av de lågeffektiva 

företagen att ekonomistyrningen mer liknade en kameral verksamhet, som upplevdes som ett 

nödvändigt ont ute i linjen. Därför ville de lägga till begreppet samklang i sammanhanget, 

där samklang innebär att ekonomistyrningen ingår som en naturlig del i den övriga verksam-

hetsstyrningen. Detta väckte vårt intresse och vårt valda forskningsområde blev att undersöka 

om och i så fall hur ekonomiinformation från företagens ekonomistyrsystem sprids i organi-

sationen.  

FORSKNINGSMETOD OCH ANGREPPSSÄTT 

Den kvalitativa undersökningsmetoden används för att vi som undersökare bättre ska kunna 

förstå hur personer eller grupper förhåller sig till ett visst fenomen,101 i detta fall samspelet 

mellan controllern/ekonomichefen och produktionsavdelningen i tillverkande företag och 

informationsspridningen i företagen. Det innebär också att resultatet av våra slutsatser är 

gjorda utifrån en kvalitativ ansats när det gäller arbetet med analys och datainsamling. 

 

När det gäller val av angreppssätt för att utföra studien, stämde tillvägagångssättet överens 

med det som ”den gyllene medelvägen”, medelvägen mellan ett deduktivt och ett induktivt 
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förfarande, innebär, nämligen att gå från teorin via empirin till teorin igen. Detta förefaller 

för oss det mest naturliga tillvägagångssättet, eftersom det utifrån den hermeneutiska ansat-

sen kan vara svårt att möta den empiriska verkligheten utan att påverkas av någon form av 

teoretiskt perspektiv, som kan komma att styra datainsamlingen antingen medvetet eller 

omedvetet.102 Genom att gå igenom litteratur som hade anknytning till studiens frågeställ-

ning, kom detta omfattande litteraturstudium att utgöra vår teoretiska referensram. Vi har 

även läst beteendevetenskaplig litteratur för att få en fördjupad förståelse när det gäller indi-

viders påverkan utifrån kognitiva motivationsteorier. 

Fallstudie 

Inom den kvalitativa metodteorin återfinns fallstudien. Den är bra att tillämpa när företeelser 

inom ett visst problemområde beskrivas, analyseras och förstås.103 Det är den form av kvali-

tativa undersökning som vi bäst trodde kunde tjäna vårt syfte, att mer detaljerat undersöka 

och förstå ett fenomen i sitt sammanhang, ekonomiinformationens betydelse för företagens 

effektivitet i tre olika företag, där vår forskningsfråga är att undersöka hur samspelet mellan 

ekonomichefen/controllern och produktionsavdelningen i tillverkande företag ser ut. 

Metod för datainsamling och analys 

För insamling av det empiriska materialet använde vi oss av personliga intervjuer av det 

semistandardiserade slaget, vilket innebär att vi använde förutbestämda frågor som kunde 

utvecklas vid behov. Trots att vi hade en bestämd ordningsföljd på frågorna i intervjuformu-

läret, kan det ändå sägas att frågorna var ostrukturerade på grund av att det ibland föll sig 

naturligt att ta en annan ordningsföljd på frågorna, beroende på exempelvis hur inlednings-

samtalet började.104 

 

Eftersom vi är ute efter en djupare förståelse av vårt studieobjekt, har vi försökt att komma 

fram till kunskap för att förstå och förklara fenomen, där förklara innebär att analysera orsa-

ker och samband.105 Detta gör vi med en metod där vi utnyttjar verbala beskrivningar, tolk-

ningar och analyser i bearbetningen och analysarbetet.106 
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Eftersom informationsmaterialet, som den kvalitativa intervjun resulterar i, inte i förväg är 

strukturerad och organiserad helt och hållet som i informationsmaterialet från den kvantita-

tiva enkäten, måste all strukturering och organisering göras efter det att insamlingen är av-

slutad. Två huvudsakliga former finns för textanalys, varav den ena är den så kallade hel-

hetsanalysen. Den går ut på att det insamlade materialet först kategoriseras. Därefter görs en 

systematisk analys utifrån gjord kategorisering. Till de olika kategorierna knyts sedan citat 

för att ytterligare belysa och förtydliga det undersökta.107 Detta blev ett naturligt val, ef-

tersom vi från början hade bestämt att utifrån de fyra områdena information, kommunikat-

ion, kognition och motivation skulle undersöka om det finns någon koppling mellan hur in-

formation från ekonomistyrningen sprids och företagens effektivitet. 

STUDIEOBJEKT OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Urval av företag 

Eftersom vår studie har haft sin utgångspunkt i Henrick Gyllbergs & Lars Svenssons forsk-

ningsstudie om ekonomistyrningens relevans i medelstora, tillverkande företag, där vi har 

undersökt om förhållningssättet till ekonomiinformation har något samband med företagens 

effektivitet, var det naturligt att studera företag som tidigare ingått i deras studie. Kategorin 

var medelstora tillverkande företag, där kriteriet för medelstora avsåg företag med 100 till 

499 anställda. Vi ville undersöka företag med olikheter för att hitta så många aspekter av vår 

frågeställning som möjligt, för att därmed öka möjligheterna till att få en djupare förståelse 

för våra studieobjekt. Detta avsiktliga urval innebär att de grupper som ska studeras först 

minimeras, vilket innebär att studien görs på likartade grupper, i vårt fall tillverkande företag 

och slutligen maximeras för att olikheter mellan grupper ska kunna visas.108 Därför bad vi 

att få ett företag som klassificerats som högeffektivt, ett som klassificerats som lågeffektivt 

och ett som hamnade i mitten på skalan i effektivitetsbedömningen. När det gäller effektivi-

tetsbegreppet utgick Gyllberg & Svensson inte bara utifrån kriteriet lönsamhet, utan ett tiotal 

andra kriterier ingick också. Dessa kriterier har Gyllberg & Svensson inhämtat både ur litte-

raturen och från uppfattningar och ställningstaganden hos deras respondenter. Som exempel 

kan nämnas olika framtidssatsningar, som utbildning, marknadssatsningar samt forskning 

och utveckling. (För utförligare beskrivning se Gyllberg & Svensson kapitel 4).  
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Urval av respondenter 

Vid urval av respondenter gäller det att identifiera vilka personer som kan tänkas vara rele-

vanta att intervjua.109 Problematiken vid information i verbal form är tillämpligheten. 

Målsättningen är att få så mångsidig information som möjligt om det som ska studeras. Där-

för måste man förvissa sig om att de individer som väljs verkligen ger rikhaltig information. 

Utgångspunkten är att människor genom de uppfattningar och erfarenheter de ger uttryck för 

speglar verkligheten.110 En självklar respondent blev därför ekonomichefen/controllern, som 

är den som bäst kan ekonomiområdet i företagen. Eftersom vårt problemområde var att se 

hur samarbetet mellan produktionsfunktionen och ekonomifunktionen fungerar, blev också 

produktionschefen en självklar respondent. Vi valde även att intervjua en underchef till pro-

duktionscheferna för att få dennes syn på samarbetet mellan funktionerna för att på så vis få 

ytterligare en aspekt på samarbetet.  

Intervjuformulär 

Frågorna i vårt frågeformulär, (se bilaga 1), är formulerade med utgångspunkt från vår teore-

tiska referensram och problemområde. De variabler som var intressanta för vår studie var 

information, kommunikation, kognition och motivation ur ett ekonomistyrningsperspektiv. 

Dessa variabler låg till grund för formulering av relevanta frågor. För att få en bra struktur 

på intervjun, grupperade vi frågorna utifrån olika frågeområden, presentation, rapporter, 

relation och styrning. 

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna ägde rum på respektive företag med en respondent åt gången, med en tidsåtgång 

för varje intervju på ungefär en timme och tjugo minuter, med undantag av intervjuerna med 

teamledare och projektledare som genomfördes på drygt en halvtimma. 

 

För att kunna göra bra och personliga intervjuer måste ett förtroende byggas upp mellan in-

tervjuaren och respondenten.111 Detta försökte vi åstadkomma genom att först presentera oss 

och sedan noggrant klargöra syftet med vår undersökning och vårt val av tillvägagångssätt. 

Vi klargjorde också för respektive respondent att deras eventuella önskan om anonymitet 

skulle beaktas i studien. Efter att ha fått godkänt att göra bandupptagning på varje intervju, 

                                                             
109 Lundahl & Skärvad, 1999 
110 Patel & Tebelius, 1987 
111 Johansson Lindfors, 1993 
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fick respektive respondent börja med att dels berätta om sig själva och sina arbetsuppgifter 

och dels göra en presentation av företaget. Vi försökte hålla oss till frågeformuläret både 

beträffande innehåll och ordningsföljd. En del av frågorna besvarades dock utan att vi be-

hövde ställa dem, genom att respondenten utvecklade svaret på någon fråga så att andra frå-

gor samtidigt blev besvarade. Den information som inte kom fram av det vi hade planerat att 

få veta under inledningen av intervjuerna, kompletterades med inflikande av frågor från oss 

under tiden. På så sätt fick intervjuerna en informell karaktär av samtalstyp, en intervjutyp 

som även rekommenderas av Eneroth. Denna typ av intervju tyckte vi var ett bra sätt att få 

en naturlig och avslappnad karaktär på mötet.112 Detta gjorde, som vi upplevde det, att re-

spondenterna inte hade några problem med att svara på frågor som handlade om relationen 

mellan till exempel ekonomichefen och produktionschefen. I de fall det framkom anmärk-

ningsvärd information av något slag, eller om vi fick en speciell tanke som vi förknippade 

med informationen i just den situationen, antecknade vi det för att minnas just det speciella 

sammanhanget. 

Bearbetning och sammanställning av empiriska data 

På grund av att intervjuerna mer var av samtalskaraktär, frågor flikades in där det behövdes, 

blev strukturen på det insamlade intervjumaterialet inte lika för någon respondent. När alla 

intervjuer var genomförda, skrev vi därför av allt som spelats in, ord för ord, för att sedan 

strukturera upp alltihop och göra en överskådlig sammanfattning, företag för företag, så att 

den som vill ta del av studien ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt få en klar uppfattning och 

förståelse för utfallet av intervjuerna. Sammanfattningarna är redovisade i två avsnitt under 

kapitlet empiri och analys. Den första delen, som redovisas under avsnittet företagspresen-

tation, innehåller fakta om respektive företag tillsammans med en kort, sammanfattande be-

skrivning av verksamheten. Den andra delen av sammanfattningen omfattar respondenternas 

personliga uppfattning om hur relationer, samarbete och styrning fungerar. Detta presenteras 

löpande tillsammans med kriteriegrupperna, vilka återfinns som rubriker i avsnittet analys av 

kriterier. (För redogörelse för vad kriteriegrupper är och vad de innehåller, se nästa avsnitt). 

Tillvägagångssätt vid analysarbetet 

Vid genomförandet av analysarbetet har vi som utgångspunkt haft de variabler vi valde att 

fokusera kring vid anläggandet av den teoretiska referensramen. Eftersom vi från början 

hade en aning om att en av principerna för effektiv ekonomistyrning handlar om sättet att 
                                                             
112 Eneroth, 1984 
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behandla ekonomiinformationen på och hur den kommuniceras ut i företaget och därmed har 

betydelse för företagets effektivitet, utgick vi från en tankemodell där de fyra kategorierna 

information, kommunikation, kognition och motivation har ett samband med varandra på 

något sätt och att även något samband med företagens effektivitet finns. 
 

Vi började med att lista de olika kriterier som vi hittat för respektive variabel – information, 

kommunikation, kognition och motivation, för att sedan gruppera dessa till mer sammansatta 

och komplexa kriterier. Grupperingarna gjordes eftersom flera av kriterierna innehöll och 

beskrev nästan samma sak eller nära hörde samman med varandra. Fortsättningsvis kommer 

dessa grupper benämnas kriteriegrupper. Vissa kriterier kunde också tillhöra flera variabler 

samtidigt. I sådana fall har vi placerat kriterierna under den variabel där vi tyckte att de bäst 

lämpade sig. Genom att plocka ut kriterier och sedan gruppera dem på det sätt som vi har 

gjort, har dessa kriteriegrupper blivit en komprimerad sammanfattning av teoriavsnittet och 

har på så sätt fått utgöra grunden för analysarbetet av empirin. 

 



33 

EMPIRI OCH ANALYS 

Tillsammans med fakta om respektive företag och valda delar ur intervjumaterialet som be-

rör styrning, relation och rapporter, görs här en presentation av varje företag. Eftersom vi 

lovade anonymitet för ett av företagen, har vi kallat företagen för Det lågeffektiva företaget 

och Det högeffektiva företaget. Det företag som ligger i mitten på effektivitetsskalan har vi 

för enkelhetens skull kallat Det halveffektiva företaget. Därefter kommer vi att analysera 

våra olika kriteriegrupper i förhållande till det insamlade, empiriska materialet. 

PRESENTATION AV FÖRETAGEN  

Det lågeffektiva företaget 

Företaget producerar servicefordon, kärnkraftsförvaringskärl och produktionsattachement 

såsom plogar och sopar till mindre maskiner och traktorer. Från att ha varit ca 250 anställda, 

finns det i dag ca 100 anställda kvar efter de avknoppningar som gjorts. Förra årets omsätt-

ning uppgick till 225 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har varit negativ de 

senaste åren med förlustsiffror som följd. Företaget har också sedan en tid tillbaka ett tungt 

varsel hängande över sig. I dagsläget utgör den största kunden en stor andel av företagets 

totala försäljning, vilket gör att företaget är väldigt sårbart. Skulle det av någon anledning bli 

kris inom den kundens bransch, skulle det enligt ekonomichefen slå väldigt hårt mot pro-

duktionen, vilket skulle komma att påverka resultatet väldigt negativt. Innan bolaget delades 

upp i tre företag, var inte sårbarheten fullt så stor. Då kunde minskad produktion av en vara 

regleras med ökad produktion av en annan. Ekonomichefen är utbildad civilekonom och 

arbetar som inhyrd konsult sedan två år tillbaka. Produktionschefen är utbildad civilingenjör 

med lite utbildning i företagsekonomi. Han har jobbat inom företaget i många år och har så 

att säga arbetat sig uppåt. Innan han blev produktionschef, jobbade han som projektledare. 

Den efterträdande projektledaren har även han jobbat inom företaget i många år. 

Styrningen 

All produktion bedrivs i projektform. Det görs inga serietillverkningar, utan produktionen 

anpassas efter kundens behov. Stora möjligheter att påverka arbetet och ta egna initiativ 

finns, men utnyttjas inte särskilt mycket på grund av den osäkerhet som råder. Företagets 

affärsidé och vision beskrivs som gammal och urlakad. Det är inget som verksamheten styrs 

utifrån, då den inte är känd varken bland chefer eller övriga anställda. Det som fortfarande 
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lever kvar är en strategi där syftet med produktionen är att tillfredsställa kundens behov och 

att leverera kvalitet. 

Relationen 

Ledningsgruppsmöten förekommer en gång i veckan, där VD, administrativa chefen och 

affärsområdescheferna ingår, inte ekonomichefen. Ekonomichefen har möten med affärsom-

rådescheferna ibland. För övrigt finns inga inplanerade möten eller rutiner mellan ekonomi- 

och produktionsfunktionen. Däremot har produktionschefen inplanerade möten med projekt-

ledarna en gång i veckan. Detta är ganska nytt och har kommit till stånd i och med att den 

nya produktionschefens tillsattes. 

Rapporterna 

Allt som händer i projekten matas in via streckkodskort direkt in i produktionssystemet, som 

är integrerat med ekonomisystemet. Enligt ekonomichefen är antalet rapporter för få och 

produktionschefen menar att den interna rapporteringen är bristfällig och att ekonomisk in-

formation för företaget som helhet dessutom saknas. För produktionens del är det projekt-

planer och tidplaner som är de viktigaste instrumenten i ekonomistyrningen, enligt produkt-

ionschefen. All rapportering sker från produktion till ekonomi och utgörs av den rapporte-

ring som projektledarna löpande gör för projekten. Denna rapportering utgör det underlag 

som ekonomiavdelningen sen använder för att sammanställa projektrapporterna. Ekonomi-

chefen bestämmer layout och produktionschefen bestämmer innehåll. Eftersom det inte finns 

några utarbetade rutiner, skickas det inte ut några rapporter från ekonomifunktionen, utan 

rapporter får beställas och tas fram vid behov. De standardiserade rapporterna innehåller 

antal timmar och kostnader i projekten, till exempel materialåtgång, nedlagda timmar och 

produkter i arbete, PIA. Dessa rapporter jämförs med förkalkyler, som bland annat innehål-

ler självkostnad och budgeterade timmar. Sen den nya produktionschefen tillsattes får även 

projektledarna tillgång till projektrapporterna. 

Det halveffektiva företaget 

Företaget med sina 170 anställda är ett tillverkande företag inom läkemedelsbranschen och 

är sedan ett år tillbaka uppköpta av ett annat företag. Omsättningen uppgick till 320 miljoner 

kronor förra året och tillväxttakten har legat på knappt tio procent per år. Enligt ekonomi-

chefen upplevde företaget de sista åren innan uppköpet som väldigt tuffa. Men fusionen har 

upplevts som något positivt bland personalen, och företaget har efter fusionen hamnat i en 

väldigt positiv trend. Ekonomichefen är utbildad civilekonom och har jobbat i företaget i 
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många år. Produktionschefen har också jobbat många år i företaget. Han har gått ”den långa 

vägen”, som han själv uttryckte det. Produktionsledaren är utbildad inom el/tele och har ar-

betat sig uppåt från grunden, som hon själv uttryckte det. 

Styrningen 

Inom produktionen arbetar de i team med en förman i varje grupp. De anställda i produkt-

ionen har inte så stor frihet att lösa problem som uppkommer. Allting är väldigt hårt reglerat 

med strikta kvalitetsregler och bestämmelser på grund av att det är ett medicintekniskt till-

verkningsföretag. Eftersom arbetet i produktionen beskrivs som ganska enformigt, försöker 

företaget öka motivationen dels genom att se till att så många olika arbetsmoment som möj-

ligt ingår i respektive anställds arbetsuppgift för att på så sätt skapa variation i arbetet och 

dels genom att skapa en positiv anda i grupperna genom diverse gemensamma aktiviteter. 

Företaget har en strategi som går ut på att vara den bästa affärspartnern, vara det bästa tea-

met samt att vara den bästa för kunden. De tre hörnstenarna i företagets filosofi är, som eko-

nomichefen uttryckte det, att se till att aktieägarna får sitt, teamen sitt och övriga anställda 

sitt. De kvalitetsmål som företaget jobbar mot finns uppsatta på väggarna. 

Relationen 

Traditionella ledningsgruppsmöten sker en gång i veckan. Informella möten mellan eko-

nomi- och produktionsfunktionen förekommer vid behov, annars är det formella möten en 

gång i månaden. Teamledarna och produktionschefen har möte en gång i kvartalet.  

Rapporterna 

Ekonomisystemet är integrerat med produktionen. Det förekommer inte så många rapporter. 

De som finns, kommer från ekonomiavdelningen, som också bestämmer innehåll och layout. 

Det är mestadels kostnadsställerapporter som tas fram. Omkostnadsuppföljning sker en gång 

per månad. För övrigt sprids ekonomisk information nedåt i företaget i ganska liten omfatt-

ning på grund av att det är olika faktorer som påverkar resultatet, som inte går att påverka i 

produktionen, som exempelvis valutakursförändringar och ändrade beslut. Dessutom redovi-

sar företaget i Sverige nollresultat av skattemässiga skäl. Den ekonomiinformation som fo-

kuseras är tillverkat antal och kostnader som jämförs mot budget. 
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Det högeffektiva företaget 

Företaget har 128 anställda, är ett dansktägt bolag sen 1999, som arbetar som underleveran-

tör till ett stort svenskt företag. Den huvudsakliga verksamheten är bearbetning av gjutgods. 

Företaget har en omsättning på ca 100 miljoner, med en tillväxtökning på ca 10-15 procent 

per år. Företagets verkställande direktör är mycket involverad i företagets ekonomi. Han 

beskrivs som spindeln i nätet. Han ansvarar även för marknadsföringsområdet, vilket betrak-

tas som en stor och viktig del i företaget. Ekonomichefen är utbildad civilekonom och har 

varit anställd 40 år inom företaget. Han började, som han själv uttryckte det, som löneuträk-

nare. Han fortsatte sedan som programmerare, för att så småningom hamna inom ekonomi-

området. Produktionschefen har utbildat sig inom maskinteknik och ekonomi. Arbetsuppgif-

terna har varierat från svarvning till försäljning. Teamledaren har arbetat i företaget några år 

innan han blev teamledare. 

Styrningen 

Det görs ingen serietillverkning, utan i egenskap av underleverantör görs uppdragen på be-

ställning från kund. När produkten är färdig går den direkt till kund. Verksamheten bedrivs i 

självstyrande grupper eller målgrupper som företaget själv kallar det. Det innebär enligt pro-

duktionschefen att alla jobbar mot ett gemensamt mål utifrån företagets vision. Affärsidén 

innehåller ett antal ledstjärnor. Företaget jobbar efter något som kallas nollfelsprincipen, 

som följs upp genom att kvaliteten mäts, produkt i rätt tid till kund, helhetsansvar för kun-

den, ständig förbättring, som görs genom att aktiv benchmarking och samarbete med andra 

företag och skolor. 

Relationen 

Företaget har veckovisa ledningsmöten där VD, ekonomichef, produktionschef, underhålls-

chef och kvalitetschef medverkar. Informell kontakt förekommer ofta mellan ekonomichefen 

och produktionschefen, vilket sker genom telefonkontakt ett par gånger i veckan. Produkt-

ionschefen och teamledarna har formella möten var fjortonde dag. Utöver det har alla an-

ställda en kontinuerlig kontakt av informell karaktär med varandra när det behövs.  

Rapporterna 

Produktionen är integrerad med ekonomisystemet. Varje anställd sköter sina inrapportering-

ar via sin dator. Antalet rapporter är ganska få. Innehåll och layout bestäms av ekonomiche-

fen. Målsättningen har varit att de rapporter som tas fram, ska fylla en funktion för dem som 

berörs. Det företaget valt att fokusera kring är förädlingsvärdet och kvalitetsmål, som mäts i 
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antal fel i bearbetningsprocessen. Förädlingsvärdet i form av stapeldiagram finns uppsatt på 

en anslagstavla i produktionen.  

ANALYS AV KRITERIERNA 

Avsnittet innehåller både teori och empiri, där empirin består av sammanfattade intervjusvar 

varvat med belysande citat, vilket redovisas löpande i texten, och teorin som utgörs av våra 

kriteriegrupper, vilka återfinns i form av rubriker.  
 

Vi inleder med att beskriva tillvägagångssätt med överväganden och förklaringar till gjorda 

val i analysprocessen. Under analysarbetet framkom att mycket som har med styrning, in-

formation, kommunikation och kognition att göra, kan kopplas ihop med motivation på ett 

eller annat sätt. När vi skulle bedöma hur väl kriterierna stämde in på respektive företag, 

bestämde vi att det skulle göras utifrån ett perspektiv där ekonomistyrning ska ses som ett 

hjälpmedel till att bidra till företagets effektivitet och där även motivationen påverkas. Vid 

varje bedömning som har gjorts, har kriterierna bedömts utifrån parametrarna ”stämmer 

bra/finns, stämmer delvis/finns delvis och stämmer dåligt/finns inte.” När det gäller att be-

döma om kriteriet är uppfyllt eller inte, vill vi påpeka att det handlar om våra subjektiva be-

dömningar såsom vi har uppfattat det hela, detta eftersom det inte exakt går att fastställa vad 

som ska vara avgörande för om kriteriet är uppfyllt eller inte.  

INFORMATION  

Möjlighet att sprida information  

Den snabba utvecklingen inom IT-området har gjort att de flesta företag har tillgång till dato-

rer och därmed även tillgång till olika informationssystem, som mer eller mindre är integre-

rade på olika sätt med övriga system i verksamheten. I alla tre företagen var produktionssy-

stemet integrerat med ekonomisystemet. De anställda i alla tre företagen har tillgång till ett 

intranät. Som vi ser det har alla tre företagen därmed goda möjligheter att sprida information 

ut i organisationen på ett effektivt sätt. Det som skiljer företagen åt är att det högeffektiva 

företaget har ett egenutvecklat nätverk, där varje anställd har en individuellt anpassad meny. 

Hela systemet förändras kontinuerligt efter behov. De andra två företagen har system med 

standardmenyer. 
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Rutiner och former för informationsspridning – tillgänglighet  

I det högeffektiva företaget finns all information tillgänglig i olika databaser. Access till in-

formationen är anpassad utifrån vars och ens behov. I det halveffektiva företaget, som inte 

hanterar så mycket ekonomisk information bland de anställda, har alla tillgång till så mycket 

information som de anser sig behöva. I det lågeffektiva företaget däremot finns bara tillgång 

till det absolut nödvändigaste i informationsväg. Vid behov av ytterligare information, får 

den beställas från ekonomifunktionen. 

 

När det gäller formella möten, förekommer det inte särskilt många möten i något av företa-

gen. Alla tre företagen har dock traditionella ledningsgruppsmöten en gång i veckan. An-

märkningsvärt är att i det lågeffektiva företaget ingick inte ekonomichefen i ledningsgrup-

pen! I det högeffektiva företaget förekommer formella möten mellan produktionschefen och 

teamledarna var fjortonde dag. Produktionschefen motiverar antalet mötet med följande ci-

tat: 

”Vi försöker hålla ner möten så mycket som möjligt. Vi ska inte sitta på mö-

ten, vi ska jobba. Vissa måste vi ha ju.” 

Därutöver förekommer möten av informell karaktär mellan ekonomichefen och produkt-

ionschefen vid behov. 

 

I det halveffektiva företaget har teamledarna och produktionschefen möte en gång i kvarta-

let. Då redovisas resultatet i förhållande till budget per avdelning så att alla ska kunna ha 

möjlighet att följa utvecklingen. Eftersom ekonomiinformation sprids i liten omfattning och 

då i form av kostnadsredovisning, anser de inte att fler möten är nödvändiga. Även här före-

kommer det informella möten vid behov. 

 

Det lågeffektiva företaget har inga inplanerade möten eller rutiner mellan ekonomi- och pro-

duktionsfunktionen, varken av formell eller informell karaktär. Produktionschefens beskriv-

ning av informationsspridningen i företaget: 

”Har man en påse information, så är det nästan uteslutande så att all inform-

ation går från verksamhetsgrenarna till ekonomi. 
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Däremot har produktionschefen möten med projektledarna en gång i veckan. Detta är ganska 

nytt och har kommit till stånd i och med att den nya produktionschefens tillsattes. Nytt är 

också de så kallade arbetsplatsträffarna som de har tillsammans med produktionschefen. 

Avsikten är att förekomsten av sådana möten ska äga rum några gånger under projektens 

gång. På de möten som hittills förekommit har det redovisats hur företaget ligger till och vid 

projektets slut, redovisas också utfallet. 

 

Inget av företagen är förespråkare av många möten. Men vi kan se att företagen lyckats olika 

bra när det gäller möten för informationsspridning. Både i det högeffektiva och halveffektiva 

företaget verkar det som att en fungerande balans av antal möten och en tillfredsställande 

informationsspridning uppnåtts, medan det lågeffektiva företaget inte lyckats hitta denna 

balans. 

Ekonomiinformation som hjälpmedel att styra verksamheten 

Eftersom information kan användas dels för beslutsfattande och dels för att förstå till exem-

pel ekonomiska sammanhang, kan ekonomiinformation användas som hjälpmedel att styra 

ett företags verksamhet. Dessutom utgör ju informationen en naturlig del av ekonomistyr-

ningen. Den information som är i ständig fokus i det högeffektiva företaget rör förädlings-

värdet. Det är också det som diskuteras mellan ekonomi- och produktionsfunktionen. Pro-

duktionschefen:  

”Vi jobbar med förädlingsvärdet, ett jättebra styrinstrument.” 

Han berättade också att han tycker att det underlättar att förklara och prata kring förädlings-

värdet med grupperna, eftersom alla anställda sen tidigare vet vad det innehåller. De känner 

också till varför företaget styr verksamheten med hjälp av detta mätinstrument. 

 

Det halveffektiva företaget anser att ekonomiinformation som redovisas i form av rapporter, 

är ett hjälpmedel att styra verksamheten på. Den ekonomiska information som förmedlas i 

organisationen är ren kostnadsrapportering, men anses ändå vara av vikt för verksamheten. 

Produktionschefen: 

”Rapporterna är en hjälp för styrningen. Man måste ha kontroll på kostnader-

na.”  
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Även det lågeffektiva företaget anser att rapporter är ett nödvändigt verktyg för ekonomi-

styrningen, men enligt ekonomichefen är antalet rapporter för få. Produktionschefen anser att 

den interna rapporteringen bristfällig. Ofta är den ekonomiska informationen felaktig och 

dessutom ändras den utan att det informeras vidare till dem som berörs. Detta gör att vi i det 

här fallet inte tror att information som hjälpmedel att styra verksamheten är ett särskilt effek-

tivt hjälpmedel. Produktionschefen tycker dock att han är beroende av dessa projektplaner 

och tidplaner, trots felaktigheterna. På frågan om vad som är viktigast för en framgångsrik 

verksamhet svarade han:  

”Att man har koll på läget. Har man inte koll på det så vet man ju inte alls var 

man befinner sig.” 

Vi tolkar det hela som att det finns behov av ekonomisk information i företaget. Behovet 

verkar finnas även om felaktig information ges. Vi tror också att det är därför som produkt-

ionschefen trots allt lägger ner så mycket tid på att få siffrorna att stämma, för att han helt 

enkelt behöver information. 

Ekonomiinformation – en modell av verkligheten  

De ekonomiska rapporterna innehåller information som ger användaren en uppfattning om 

den ekonomiska situationen. När det handlar om att åskådliggöra abstrakta företeelser, som 

ekonomisk information kan uppfattas som, till något konkret, är modeller ett utmärkt red-

skap, eftersom de kan fungera som förenklingar av verkligheten. Inom pedagogikens område 

är detta ett allmänt känt fenomen. Enkla former av modeller används i det högeffektiva före-

taget, som visar staplar av förädlingsvärdet per timme i grafisk form i förhållande till de ge-

mensamt uppsatta målen. Som vi ser det utgör dessa stapelmodeller en bild av de anställdas 

prestationer i respektive grupp. Någon motsvarighet till denna typ av modell har vi inte fun-

nit i de andra företagen. 

Öppenhet angående ekonomiinformation – informationsdelaktighet, medvetenhet 

och diskussion  

Samtidigt som arbete utförs på en arbetsplats, fungerar den även som en plats för social 

samvaro, där den informella kommunikationen ständigt pågår. Därför har anställda behov av 

gemensamma samtalsämnen, som kan fylla den sociala samvaron. Eftersom det är ett natur-

ligt behov, är det något som organisationer kan dra nytta av genom att se till att sprida eko-

nomisk information som är begriplig, för att de anställda ska ha en möjlighet att diskutera 
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till exempel ekonomiska frågor på ett naturligt sätt. Under våra intervjuer pratade vi om be-

tydelsen av att mäta resultat och betydelsen av att diskutera det som mäts och vilket som är 

viktigast. Ekonomi och produktion är något som diskuteras naturligt i det högeffektiva före-

taget. Ekonomichefen uttryckte sig väldigt bestämt: 

”Ekonomistyrning i den enkla formen som vi har här, är viktigt för verksam-

heten. Men det är diskussionen som är det viktiga. Man kan mäta hur mycket 

som helst och ingen bryr sig om det. Diskuterar man inte det man mätt, är det 

ju ingen mening. Självklart är det diskussionen som är viktigast!” 

Ekonomichefen i det halveffektiva företaget har samma uppfattning: 

”Det är oerhört viktigt att man mäter och rapporterar, men man måste också 

kunna diskutera det man mätt. Det viktiga är att få ett medvetande hos de an-

ställda.” 

I det halveffektiva företaget förekommer endast omkostnadsuppföljning i den interna rappor-

teringen. För övrigt är det inte heller så mycket ekonomiinformation som sprids i organisat-

ionen, men det lilla som sprids, diskuteras i alla fall.  

 

Alla tre respondenterna i det lågeffektiva företaget tyckte att det som mäts måste diskuteras. 

Trots det så har inte ekonomiinformation spridits till de anställda i linjen tidigare. Men sen 

den nya produktionschefen blev tillsatt, har det blivit bättre med informationsspridning och 

uppföljning i projektgrupperna. Projektledaren tyckte att det var en positiv förändring: 

”Det har betydelse att man blir delaktig i projekten och att få veta hur man 

ligger till. De flesta är intresserade. Förut fick man inte veta någonting. Nu har 

man upptäckt att man har nytta av att informera dem som gör saker och på så 

sätt få dem med sig.” 

Alla var överens om att det är viktigt att mäta, men att det även måste finnas en diskussion 

om det som mäts för att det ska vara meningsfullt, vilket även vi finner naturligt. 

Ekonomiinformation och verksamhetsinformation – konkret, handlingsinriktad 

och framtidsorienterad  

Inom ekonomistyrningen behövs information både i aktiv och passiv form. Den passiva in-

formationen visar på vad som redan har hänt, med syfte att visa på resultat och att engagera. 
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Den utgör således ett viktigt inslag i ekonomistyrningen. Det är som ekonomichefen på det 

högeffektiva företaget uttryckte sig: 

”Man måste veta vart man är på väg. Tar du bort den informationen och du 

inte vet någonting, då kan det ju inte fungera!” 

Men det handlar inte enbart om att förmedla ekonomisk information av det passiva slaget, 

utan även sådan information som ska förmedla budskap i syfte att skapa engagemang och 

inspirera till nya idéer, så kallad aktiv information. Att använda sig av information i syfte att 

styra, innebär att det måste finnas något mål. Anställda i organisationer bör känna till af-

färsidé och visioner, som är utgångspunkten vid utformande av strategier och mål. I det 

högeffektiva företaget strävar de efter att sprida affärsidén och ledstjärnorna i organisationen. 

När vi frågade ekonomichefen om han tror att de anställda känner till affärsidén, svarade han 

och skrattade: 

”Det vågar jag inte svara på. Hoppas det, så mycket som vi har tjatat om det.” 

När vi pratade om affärsidén med teamledaren i produktionen, flikade några anställda, som 

också var närvarande, in: 

”Ledstjärnorna känner alla till: Nollfelsprincipen, produkt i tid till kund och 

kvalitet.”  

I det halveffektiva företaget talas det om de tre hörnstenarna: vara den bästa affärspartnern, 

vara det bästa teamet och vara det bästa för kunden. Produktionsledaren: 

”Vi har kvalitetsmålen på väggarna här.” 

I det lågeffektiva företaget ser situationen annorlunda ut. Produktionschefen beskriver det 

såhär: 

”Affärsidén är urlakad och jag känner inte till vad den är idag heller. Det finns 

ingen sådan vision.” 

Ekonomichefen sa att om det trots allt finns någon affärsidé, så är det kvaliteten. Företags-

namnet står för svensk kvalitet. De anställda är företaget och kan därför på så vis sägas leva 

upp till affärsidén indirekt utan att vara medvetna om det. Men annars är det inget som är 

känt och spritt i företaget.  



Empiri och analys 

 43 

Vi tror att det är viktigt att både ekonomiinformation och verksamhetsinformation i form av 

affärsidé och strategier sprids i organisationer. Det bör ge de anställda en bättre förståelse för 

verksamheten och även skapa förståelse för hur mål och affärsidé hänger ihop och varför det 

är viktigt. 

Rätt och relevant information  

Eftersom information i många fall utgör underlag för beslutsfattande, är det viktigt att den 

information som sprids är korrekt och relevant. I det högeffektiva företaget finns inga pro-

blem med felaktig information. Den är lätt att förstå och den är lätt att följa upp, beroende på 

att informationshanteringen har förenklats så mycket som det går. Det halveffektiva företa-

get upplever inte heller några sådana problem, med den förklaringen att det är så lite ekono-

misk information som hanteras. Det är inte mycket ekonomiinformation som sprids i det 

lågeffektiva företaget. Enligt ekonomichefen är antalet rapporter för få, medan produktions-

chefen anser att den interna rapporteringen bristfällig: 

”Egentligen får vi nog inte för lite information, utan däremot kan man säga att 

eftersom de projekt som vi har, till stor del består av löpande timdebitering, är 

det väldigt viktigt att vi får rätt input och rätt redovisning, för att det ska bli 

rätt debiterat till kunderna. Det har inte fungerat tidigare.” 

Vi kan bara konstatera att rätt och relevant information är viktigt för företagens effektivitet. 

KOMMUNIKATION  

Kommunikation för styrning, samordning och kontroll, en förutsättning för före-

tagets existens - ”kittet”  

Det högeffektiva företaget har inga problem med sin existens. Det är snarare så att företaget 

försöker hålla igen på tillväxttakten för att kunna växa under kontrollerade former. Även det 

halveffektiva företaget har god tillväxttakt. Ekonomichefen i det lågeffektiva företaget, som 

de senaste åren gått med förlust däremot, ansåg att för att kunna prestera ett bättre ekono-

misk resultat, måste högre krav ställas på kommunikationen mellan enheterna i företaget. 

Det högeffektiva företaget med sin tillväxtökning på 10-15% per år de tio senaste åren 

kontra det lågeffektiva företaget som går med förlust år efter år, ser vi som ett talande exem-

pel på hur viktigt det är med kommunikation åt alla håll inom en organisation. Ekonomiche-

fen i det lågeffektiva företaget: 
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”Det är den mänskliga interaktionen som är viktig och kritisk för att få fram 

bra resultat. Kan man inte få fram vinster i längden, finns inte verksamheten 

kvar.” 

Kommunikation för att kunna bearbeta information för beslutsfattande  

I det högeffektiva företaget beskriver respondenterna att det finns en kontinuerlig kontakt 

mellan dem vid behov i beslutsfattandet. I det halveffektiva företaget används inte ekonomi-

informationen i särskilt stor utsträckning för beslutsfattande, då det endast handlar om kost-

nadsrapportering. I de fall när stora differenser uppmärksammas, fattas dock beslut om åt-

gärd utifrån rapportinformationen. När det gäller kommunikationen i det lågeffektiva företa-

get fungerar den inte tillfredsställande enligt produktionschefen. För att kunna fatta beslut 

utifrån de rapporter han får, har han vid olika tillfällen försökt få reda på hur företaget be-

räknat självkostnaden: 

”Jag har vid ett flertal tillfällen bett om att få en kalkyluppdelning, där man 

ser vad självkostnaden består av. Vad ingår i MO till exempel? Ingår frakt? 

Man får själv snickra. Det tar väldigt mycket tid.”  

Här kan vi se att en fungerande kommunikation skulle spara mycket tid och därmed bidra till 

en högre effektivitet. 

Kommunikation – informationsutbyte och erfarenhetsutbyte, internt och externt 

Om kommunikation ses som informationsutbyte och erfarenhetsutbyte, kan benchmarking 

utgöra ett bra exempel på detta. Av våra tre företag var det bara det högeffektiva företaget 

som tillämpade det. De anser att benchmarking mellan företag är ett utmärkt sätt att dra nytta 

av varandras erfarenheter och kunskaper. En av företagets ledstjärnor är dessutom ständig 

förbättring, därför ses benchmarking som något naturligt. Ekonomichefen poängterar också 

att samarbete mellan företag inte bara är positivt för dem själva, utan även gynnar hela reg-

ionen. I övrigt har det högeffektiva företaget också ett ömsesidigt samarbete med både skola 

och näringsliv. Det förekommer också erfarenhetsutbyte internt mellan avdelningarna för att 

kompetenserna ska kunna utnyttjas effektivt i företaget.  
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Organisatoriska förhållanden har betydelse för kommunikationen mellan ledare 

och anställd  

Teorierna säger att hierarki undertrycker kommunikationen. Här kan vi se en överensstäm-

melse med förhållandet i det högeffektiva företaget, där det poängteras att det bara finns två 

nivåer i företaget, ledningen och övriga anställda. Alla är på samma plan. Det används inte 

heller några chefstitlar i företaget, utan ledarna ses som coacher.  

 

Inställningen hos produktionschefen beskriver detta: 

”Jag är en servicefunktion till dem som står ute vid maskinerna.” 

Det finns heller inga teamledare, utan de fungerar som informationsbärare och jobbar i pro-

duktionen som de övriga i teamet. Deras uppgift är som framgår av beteckningen, att för-

medla nödvändig information till medarbetarna i teamet. De övriga företagen har en tradit-

ionell hierarkisk organisation. 

Tvåvägskommunikation för vertikal informationsspridning - aktiv kommunikat-

ionsprocess mellan ledare och anställd  

Kommunikation är en förutsättning för att de anställda ska lyssna och ta till sig företagets 

mål. Som svar på frågan om vad som är mest väsentligt för en framgångsrik verksamhet 

säger ekonomichefen i det halveffektiva företaget: 

”Kombinationen att ha kontroll på sin verksamhet och väldigt bra samarbete i 

ledningsgruppen ända ner till golvet och att alla är involverade och känner till 

företagets strategi.” 

Produktionschefen i det lågeffektiva företaget: 

”Viktigt för verksamheten är bra samarbete med ledningen. När det gäller 

detta finns det mycket som kunde bli mycket bättre.” 

En av målsättningarna i det högeffektiva företaget enligt ekonomichefen: 

”Vi försöker hela tiden sprida samma information uppifrån och ner, samtidigt 

som vi givetvis försöker få information från andra hållet också.” 

Att kommunikation mellan ledare och anställda underlättar internalisering av organisation-

ens mål och värderingar, ser vi som ett uttryck för effektivitet i organisationer. 
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Kontinuerlig kontakt mellan ekonomichef och andra chefer horisontellt – infor-

mell kommunikation och samarbete  

Idag har ekonomichefen/controllern fått en ny roll i organisationerna. När det gäller ekono-

mifunktionens medverkan och påverkan i fråga om ekonomistyrning, har ekonomiche-

fen/controller-rollen ändrats till att vara en stödjande och hjälpande och i hög grad aktiv 

funktion i företagen. Informell kommunikation bygger ofta på snabba kanaler som muntlig 

kommunikation face to face, medan formell kommunikation utnyttjar skriftliga rapporter. 

Båda är viktiga inslag och kompletterar varandra. 

 

När alla arbetar mot samma övergripande mål i en organisation, kan det tyckas självklart att 

samarbete mellan organisationens olika avdelningar är något naturligt. Det handlar om, som 

vi ser det, att utnyttja varandras kompetenser för att bästa resultat ska uppnås. En fungerande 

kommunikation fungerar då som hjälpmedel. Både i det högeffektiva och halveffektiva före-

taget uttrycks att samarbetet mellan ekonomi- och produktionsfunktionen fungerar bra. Eko-

nomichefen i det halveffektiva företaget uttrycker det såhär: 

”Mycket löser man i korridoren, den informella vägen. Vi har kort mellan oss, 

så det fungerar bra.” 

I det högeffektiva företaget tycker de att den informella kommunikationen är ett effektivt 

sätt att förmedla information på. Produktionschefen och ekonomichefen har telefonkontakt 

ett par gånger i veckan. De har även en kontinuerlig kontakt av informell karaktär med 

varandra när det behövs, till exempel vid uppkomna problem eller investeringsbehov. Pro-

duktionschefen i det högeffektiva företaget: 

”Jag och kvalitetsansvarig och logistikansvarig fikar varje morgon en kvart. 

Då får man dagsfärsk info. Är det något problem löser man det.” 

Så här säger produktionschefen i det lågeffektiva företaget om samarbetet mellan ekonomi 

och produktion: 

”Det finns ingen kommunikation mellan ekonomi och produktion när det gäller 

budgeten, inte som jag känner till i alla fall. Vi har försökt…” 
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Ekonomichefens beskrivning: 

”Man kan väl säga som så, även om man sitter här femtio meter från produkt-

ionen, så är jag inte involverad i den.” 

Här ser vi att en kombination av formell och informell kommunikation på kontinuerlig basis 

är en fördel. 

Förtroende, förståelse och att lyssna - en förutsättning för effektiv kommunikat-

ion 

Förtroende kan fungera som ersättning för fullständig information. Det kostar mycket att 

skaffa information och mäta och kontrollera om olika aktörer, till exempel anställda, faktiskt 

gör det de ska. Därför har organisationer starka incitament att bygga upp ömsesidigt förtro-

ende till anställda i organisationen. Detta uppnås bland annat genom en kontinuerlig kom-

munikation. Det handlar också om att lyssna på varandra för att en ömsesidig respekt och 

förtroende ska kunna existera mellan individer. Produktionschefen i det halveffektiva före-

taget: 

”Det är viktigt med en ömsesidig respekt mellan avdelningarna.” 

Ekonomichefen tycker att produktionschefen och han jobbar på ett prestigelöst sätt. Han 

beskriver deras relation såhär: 

”Vi har känt varandra så länge. Visst skjuter vi på varandra, men det är med 

humor.” 

Under tiden vi pratade med respondenterna i det högeffektiva företaget, fick vi en känsla av 

att relationerna i företaget över huvud taget fungerade väldigt bra. Både ekonomichefen och 

produktionschefen har båda en ödmjuk inställning till personalen. Ekonomichefens ord: 

”Vi är likvärdiga allihop.” 

Det verkar också som om de anställda har en avslappnad relation till de överordnade. När vi 

intervjuade en av teamledarna, uttryckte sig en av de anställda i produktionen såhär: 

”Det går att prata skit med cheferna”. 
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Produktionschefen i det lågeffektiva företaget, som nyligen infört formella möten med pro-

jektledarna och arbetsplatsmöten med de anställda i produktionen: 

”Har jag en bra relation till medarbetarna och låter dem komma till tals så får 

jag det lättare. Det är ju de i produktionen som kan jobbet.” 

Ekonomichefen i det lågeffektiva företaget när det gäller vad som är motiverande: 

”För mig personligen är det viktigt att man känner sig delaktig och att man 

lyssnar på mig när jag har synpunkter.” 

Innan detta uttalande hade han precis berättat att han inte ingick i ledningsgruppen och arbe-

tet var tungrott på grund av gamla invanda arbetssätt och rutiner som är svårförändrade på 

grund av att företaget är ett så traditionsbundet företag. Han sa inte rent ut att ingen lyssnade 

på honom eller att han inte kände sig delaktig, men det skymtade fram att han inte var riktigt 

nöjd. Detta tolkar vi som att motivationen inte kan ha varit särskilt hög hos honom. 

KOGNITION  

Kognitiva processer – samspelet mellan individ och omgivning  

Som vi tidigare konstaterat är den mänskliga interaktionen i kommunikationsprocessen vik-

tig både enligt vad teorierna säger och enligt de olika respondenternas erfarenhet. Vi vill 

beskriva interaktivitet som samspel mellan individ och omgivning. Det handlar om de så 

kallade kognitiva processer som ständigt pågår mellan människor i större eller mindre ut-

sträckning och med mer eller mindre lyckat resultat. Det som hela tiden skymtar fram i sam-

talen mellan oss och respondenterna är vikten av samarbete mellan varandra och mellan de 

olika enheterna. Samarbetet med ledningen nämns också. Produktionschefen i det lågeffek-

tiva företaget:  

Jag tror att det handlar om att prata med varandra, kommunikation inte bara 

information.” 

Trots att det lågeffektiva företaget uttryckte att kommunikationen inte fungerar tillfredsstäl-

lande i företaget, finns det ändå en medvetenhet om kommunikationens betydelse. 
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Mottaglighet - förmåga att ta till sig information  

En naturlig förutsättning för samarbete är att det finns en förståelse mellan individer. Det 

ökar sannolikheten för önskat beteende. Förmågan att ta till sig information är beroende av 

hur mottaglig mottagaren av den förmedlade informationen är. Mottagligheten är också be-

roende av motivation och förståelse av det som förmedlas. Denna mottaglighet och motivat-

ion torde öka med ökad kunskap genom till exempel utbildning. Utbildning måste inte nöd-

vändigtvis innebära att utbildning sker genom kurser, utan kan mycket väl innebära att andra 

inom organisationen förmedlar kunskap till de delar i organisationen som behöver det. Ökad 

utbildning leder till ökad kunskap. Kunskap och erfarenhet är det som påverkar individens 

referensram och därmed även förmågan att ta till sig information. 

 

I både det högeffektiva och halveffektiva företaget finns individuella utbildningsplaner. I det 

högeffektiva företaget har de lagt ut mycket av ansvaret på de anställda. De ser själva till att 

lära sig det som behövs av varandra och bestämmer själva när de ska sätta in utbildning. Här 

ser vi en skillnad i företagens policies beträffande personalens utbildning. Vi tror att det har 

stor betydelse att individen själv får vara med att bestämma om sin utbildning och ta ansvar 

för den. I takt med att företag utvecklas, bör även de anställda utvecklas. 

Informationens pedagogiska innehåll och utformning – anpassad information, 

enkelhet  

Ekonomiinformation måste kompletteras med information, som för den enskilde innebär att 

han eller hon känner igen sig och kan se resultatet av sitt eget agerande. Eftersom kognition 

handlar om den individuella uppfattningsförmågan, ökar förståelsen och därmed engage-

manget om informationen anpassas efter situation och individ. Anpassningen kan innebära, 

beroende på informationens grad av komplexitet, att olika informationskanaler väljs efter 

behov. Utformningen kan också anpassas beroende på i vilket sammanhang den ska present-

eras. I det högeffektiva företaget slipper de anställda att hoppa mellan olika menyer som det 

innebär med standardsystem. Varje anställd har sin egen, speciellt anpassade meny. Plane-

ringssystemet för produktionen är inbyggt i det totala systemet. Den information som matas 

in uppdaterar alla berörda system. Det gör att hela systemet är väldigt enkelt och lättanvänt, 

vilket företaget också har som målsättning. Ekonomichefen säger: 

”Vi har förenklat det så mycket som det går att göra. Vi har absolut inga 

krångliga system och vi har försökt att tala om vad förädlingsvärdet är.” 
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Vi fick den uppfattningen att ekonomichefen i det högeffektiva företaget, verkligen vet bety-

delsen av att den information som förmedlas i organisationen är anpassad och utformad på ett 

begriplig sätt och att det är nödvändigt, ja rent av en förutsättning för att skapa effektivitet, 

inte bara i kronor, utan även indirekt, genom att ta till vara på de anställdas kapacitet och 

använda den på bästa sätt. Själv har han varit verksam i företaget i över fyrtio år. Han menar 

att det handlar om att förenkla abstrakta och komplexa förhållanden så att den enskilde ska 

kunna förstå varför och hur och de ska använda sig av den information som behövs för att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 

Produktionschefen i det lågeffektiva företaget verkar också förstå betydelsen av anpassad 

information: 

”Man får med sig folk när man informerar dem på deras nivå.” 

Gemensamma begrepp - hur saker förklaras  

Utifrån attributionsteorin, som behandlar tolkningens betydelse för motivationen, kan antas 

att en gemensam begreppsapparat är en förutsättning för att ekonomiinformation ska kunna 

diskuteras och vara användbar. I tolkningsprocessen påverkas individen av sin referensram, 

som utgör en sorts utgångspunkt för förståelsen. Ekonomichefen i det lågeffektiva företaget 

har i vissa fall fått hjälpa till med tolkningen av den ekonomiska informationen. 

”Det är klart att man har en diskussion om varför det ser ut så som det gör. Då 

får man ju försöka förklara. Man har väl lite olika språk, det har man.” 

Både ekonomichefen och produktionschefen i det halveffektiva företaget tror att så pass 

okomplicerad ekonomiinformation som behandlas i deras organisation är lätt att förstå av 

dem som den berör, medan produktionsledaren däremot inte tror att alla förstår ekonomisk 

information. Det har hänt både att hon själv har fått hjälp med tolkningen och att hon har 

hjälpt andra att förstå informationen.  

 

När vi pratade med produktionschefen i det högeffektiva företaget, uttryckt han sig i termer 

som en fotbollscoach. Han arbetar mycket med att försöka visualisera det han pratar om när 

han pratar med teamledarna och de andra i produktionen. Produktionschefen: 
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”Det är viktigt att de ser trendlinjen jämfört med mållinjen. Har man nått mål-

linjen, då vet man att man är hemma.” 

Mot slutet av intervjun med produktionschefen i det högeffektiva företaget, kunde vi inte 

låta bli att fråga hur det kunde komma sig att de anställda i produktionen var så insatta i 

ekonomiska termer: 

”Det är bara för att jag kan förklara.”  

Vi tycker att det ganska tydligt framgår att en gemensam begreppsapparat ger en bättre för-

utsättning för kommunikation. Det blir även enklare att förklara samband om en gemensam 

begreppsapparat finns. Som vi såg i det halveffektiva företagets uttalanden, visade det sig att 

trots att de använde sig av relativt enkel ekonomiinformation, fanns det ändå tillfällen när 

den hade behövts förklaras. Vi tror därför att det är en fördel om en medvetenhet om att 

olika individer har olika sätt att tolka information på finns. 

Visa på ekonomiska samband för att överbrygga inbyggd aversion mot ekonomi-

information – ökad förståelse  

En annan anledning med att måna om att den information som sprids i organisationer kan 

förstås, är att den inbyggda aversion som finns mot ekonomiinformation kan överbryggas. 

Denna aversion beror ofta på ointresse, som i sin tur kan bero på okunskap. Ekonomichefen 

i det lågeffektiva företaget: 

”Jag tror att alla tycker att ekonomiinformation är viktigt för verksamheten, 

men alla är inte villiga att befatta sig med den. De är inte intresserade därför 

att det är ett område de inte behärskar.” 

Förutsättningen för att information ska fungera som ett instrument för att höja medvetenhet-

en och motivationen hos de anställda är att den förstås. Genom att visa på ekonomiska sam-

band underlättas tolkningsprocessen och möjligheten att förstå och se helheten ökar. En för-

utsättning är att mål och mått är uttalade och tydliggjorda. Detta ställer krav på dem som 

formulerar parametrarna. Bakomliggande tankar måste på ett konkret och lättbegripligt sätt 

kunna redovisas. I det högeffektiva företaget visas ekonomiinformation grafiskt med stapel-

diagram över målen, som är förädlingsvärdet per timme. Detta är något som alla anställda 

känner till. Det är bland det första de får lära sig när de anställs. Produktionschefen pratar 

dessutom om trendlinjen i företagets ekonomiska situation jämfört med mållinjen, som är 
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den som ska uppnås. Avsikten är att de anställda lättare ska kunna tillgodogöra sig den eko-

nomiska informationen och förstå innebörden av den.  

Kunskap och förståelse vid bearbetning av information och problemlösning  

Den individuella referensramen utgör utgångspunkten när det gäller kognition. Eftersom 

referensramen består av erfarenheter och kunskaper, kan individuell utbildning utveckla 

referensramen och på så vis underlätta uppfattningsförmågan hos individer. Erfarenhet och 

kunskap fås till exempel genom att ha möjlighet att ta egna initiativ och fatta beslut.  

 

I det högeffektiva företaget skapas kunskap genom bland annat genom individuell utbildning 

och när det gäller att skaffa sig erfarenhet genom eget initiativtagande, är det högeffektiva 

företaget det enda företag som vi uppfattade att det fungerar hos. Där ges de anställda stor 

frihet att ta ansvar och egna initiativ till att lösa eventuellt uppkomna problem.  

 

I det halveffektiva företaget kommer också kunskapen från individuella utbildningar för de 

anställda, men där finns inget utrymme för eget initiativtagande. Det som utgör hindret är de 

lagregleringar som finns för verksamheten, medan det i den lågeffektiva visserligen finns 

möjligheter till eget initiativtagande, men där är hindret motivationsbrist på grund av den  

varselsituation som råder. Av kostnadsskäl görs heller inga utbildningsinsatser. 

Upprepning av information - olika medier för ökad förståelse 

Upprepning av information genom olika medier leder till igenkännandets effekt, som resul-

terar i att det blir lättare att tillgodogöra sig informationen därför att förståelsen ökar. Upp-

repningen av informationen hos det högeffektiva och halveffektiva företaget sker genom att 

olika forum används för informationsspridningen. Det sker dels genom den kontinuerliga 

kontakten där ekonomiinformation diskuteras naturligt, formella möten med rapportgenom-

gång och dels genom att information finns tillgänglig på intranätet. I det lågeffektiva företa-

get fungerar inget av nämnda medier riktigt tillfredsställande.  

MOTIVATION  

Arbetsform, ansvar och delaktighet i budgetprocess - måluppföljning som feed-

back 

Organisationers ideologi och mål, bör syfta till att ge arbetet mening och riktlinjer för verk-

samheten. I alla tre företagen bedrivs arbetet i olika typer av team. I det högeffektiva företa-
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get arbetar de med självstyrande grupper, där utrymme ges för ett ökat ansvar och där delak-

tighet i olika beslutsprocesser i företaget är naturligt. Ekonomichefen: 

”Det är väldigt viktigt att de anställda känner ansvar och motivation. Det 

uppnår vi genom den ständiga kontakten.” 

Produktionschefen: 

”Alla tar ansvar för sitt arbete. När det är klart kan man gå hem om man vill, 

bara man gjort det man ska.” 

De självstyrande grupperna kallas för målgrupper, eftersom, som produktionschefen ut-

tryckte det, det är grupper som arbetar med mål. De anställda i grupperna är delaktiga när 

det gäller att fastställa företagets långsiktiga mål, som omfattar en tidsperiod på tre till fem 

år. Först fastställer ledningen huvudmålen för verksamheten. Sen är det de självstyrande 

grupperna som beslutar om sina mål, det vill säga bryter ner huvudmålen till delmål, som 

ska rymmas inom de ramar som ges, för att slutligen åter igen behandlas av ledningen för 

att, efter eventuella justeringar, fastställa planen. För övrigt använder sig företaget inte av 

traditionella budgetar med budgetuppföljning, utan i stället görs korta prognoser som följs 

upp veckovis tillsammans med kunderna. Ekonomichefen om traditionellt budgetarbete:  

”Det är bortkastad tid. Det stämmer ändå inte i slutändan. Det är så mycket 

som förändras snabbt här. Man måste kunna anpassa sig, då kan man inte 

hålla på med budgetar.” 

Förfaringssättet att planera och sätta mål i båda riktningar, som används i det högeffektiva 

företaget, vill vi beteckna som ett iterativt målbestämmande. De kortsiktiga prognoserna 

som följs upp på de veckovisa mötena tillsammans med kunderna, ser vi som feedback på 

den kollektiva insatsen i teamen. För övrigt sker måluppföljning på de formella möten som 

hålls var fjortonde dag i grupperna. 

 

I det halveffektiva företaget är möjligheterna att påverka det egna arbetet i teamen ganska 

begränsade på grund av de lagregleringar som gäller för medicin-teknisk produktion. Målet 

är att hålla sig inom de kostnadsramar som finns. 
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När det gäller det lågeffektiva företaget finns det visserligen möjligheter att påverka det 

egna arbetet, men det är ingen som tar till vara på den möjligheten på grund av den rådande 

varselsituationen, som gör att det är svårt med motivationen i grupperna. 

 

Så som vi uppfattar arbete i grupp, är det inget i sig som enbart ökar motivationen, utan det 

centrala för motivationen i detta sammanhang, är att individen har och får ta ansvar samti-

digt som de får vara delaktiga och påverka sitt arbete, precis som det fungerar i det högef-

fektiva företaget. 

 Sociala motiv - status och prestigebehov, självhävdelse och självförverkligande - 

att jämföra sig med andra  

Att jobba i team eller självstyrande grupper motiverar individer till att ansträng sig extra. Det 

kan vi se i det högeffektiva företaget. På frågan om vad som motiverar de anställda till att 

lägga ner sin själ svarade teamledaren: 

”Yrkesstoltheten. Visa upp resultatet. Man känner sig ifrågasatt om det inte 

fungerar riktigt.” 

Detta är ett exempel där vi ser att när fysiologiska behov och trygghetsbehov, som ingår i de 

första stegen i Maslows behovstrappa, är tillfredsställda, är det andra faktorer som motiverar 

individer i högre grad i stället, vilket leder till att de anstränger sig extra. 

Utvecklingssamtal och utvärdering som feedback  

Feedback på underordnades arbete är ett sätt att ge besked om hur de anställda fungerar i 

arbetet. I det högeffektiva företaget förekommer utvecklingssamtal två gånger per år. Företa-

get lägger stor vikt vid den personliga utvecklingen. Tillsammans utformas individuella ut-

bildningsplaner. Närmsta chefen föreslår utbildning som anpassas utifrån företagets behov 

samtidigt som de anställda själva får komma med önskemål utifrån personliga intresseområ-

den. Utvecklingssamtal förekommer en gång per år i det halveffektiva företaget, medan det i 

det lågeffektiva företaget inte förekommer alls. 

 

Att göra utvärderingar av både arbetsprestation och den individuella utvecklingen ser vi som 

ett effektivt sätt att anpassa de anställda både till de personliga önskemålen om inriktning och 

utveckling inom arbetet och till företagets behov för verksamheten. 
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Kommunikationskanaler för förslag till förbättringsåtgärder för att ta tillvara på 

kompetens hos anställda – ”förslagslådor” 

Många organisationer har etablerat formella kanaler för förslag till åtgärder som kan leda till 

förbättringar i organisationen. Det är ett sätt att försöka ta till vara på den kompetens och 

erfarenhet från olika ställen i organisationen. Sådana ”förslagslådor” där goda idéer belönas 

kan stimulera de anställda till motivation och kreativitet. Det är också ett sätt att visa förtro-

ende för de anställda från de överordnades sida. Både hos det högeffektiva och halveffektiva 

företaget förekommer informella kommunikationskanaler för förslag till förbättringsåtgär-

der. De är mycket måna om att lyssna och ta till vara på de anställdas idéer. I det halveffek-

tiva företaget menar produktionsledaren att de anställda känner motivation genom att pro-

duktionspersonalen får komma med idéer och att företaget lyssnar på dem. Ekonomichefens 

inställning i det högeffektiva företaget uttrycktes såhär: 

”Det får inte sitta experter och tro att de vet allting, utan vi jobbar så att 

idéerna kommer nerifrån. Vi måste lyssna.” 

Vi fick den uppfattningen att det högeffektiva företaget var bäst på att lyssna på de anställda 

av de tre företagen vi pratade med. De höll till och med på med en personalunderökning för 

att undersöka om de anställda hade några idéer och förslag på förbättringar. Anmärknings-

värt nog var det också de som sa att det var en sak som företaget försöker att förbättra, att ta 

till sig synpunkter från de anställda. 

Känslomässiga motiv - fruktan och självbevarelsedrift som motivator  

I de organiska motiven ingår bland annat känslomässiga motiv som fruktan. Fruktan och 

även aggression, som nära hänger ihop med fruktan, är motiv eftersom de är processer eller 

tillstånd hos individer, som aktiverar känslor och handling, liksom självbevarelsedriften gör. 

På frågan om vad som är den största motivationsfaktorn för att personalen ska lägga sin själ 

i verksamheten svarade ekonomichefen i det lågeffektiva företaget: 

”Idag är det nog självbevarelsedriften.” 

Projektledaren: 

”Yrkesstoltheten och självbevarelsedriften.”  
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Trygghet, som också är ett känslomässigt motiv, kan ses som motsatsen till fruktan. Detta 

ansåg produktionschefen i det halveffektiva företaget vara en av de faktorer som är motive-

rande i arbetet. 

”Delaktighet skapar trygghet, som i sin tur skapar motivation.” 

Det är inte konstigt att den starkaste motivationsfaktorn var självbevarelsedriften i det 

lågeffektiva företaget, med tanke på den varselsituation som råder. I sådana situationer 

handlar det om överlevnad och existens för individen, eftersom arbetslöshet ofta är en 

skrämmande situation. 

 

Självbevarelsedriften som motivationsfaktor ingår i gruppen känslomässiga motiv. En annan 

faktor i samma grupp illustreras av vad produktionschefen i det lågeffektiva företaget sva-

rade på frågan om hur han gör för att motivera sig: 

”Det gäller att vara som en terrier, att så fort det är någonting som inte stäm-

mer så får man lista ut det. Men det handlar också om ork och kraft.” 

Detta kan passa in under kategorin aggression, som ingår i känslomässiga motiv, där en pro-

cess eller ett tillstånd aktiverar handling. 

Flera motiv kan samverka samtidigt  

När det gäller motivation är det olika saker som är motivationsskapande för olika individer. 

Vad som motiverar en individ kanske inte fungerar för en annan. Men faktum är att männi-

skors handlingar oftast är motiverade av flera drivkrafter på en gång. Det betyder att flera 

motiv kan samverka som drivkrafter bakom samma handling. I det högeffektiva företaget 

finns alla yttre förutsättningar för att skapa motivation enligt teorierna. Väldigt många finns 

även i det halveffektiva företaget. I det lågeffektiva företaget däremot, finns inte särskilt 

många motivationsfaktorer, förutom i den vinstgenererande projektgruppen, där informat-

ionsspridning och tvåvägskommunikation börjat fungera i samband med att den nya pro-

duktionschefen tillsattes. Sammantaget utifrån intervjuerna verkar det som att det är kom-

munikationen som har en avgörande betydelse. 

Motivationsskapande åtgärder – motivationsfaktorer och hygienfaktorer  

När det gäller motivation är det olika saker som är motivationsskapande för olika individer. 

Vad som motiverar en individ kanske inte fungerar för en annan. Uppdelning görs också 
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mellan motivationsfaktorer som skapar trivsel i arbetet och hygienfaktorer som förhindrar 

vantrivsel. Det högeffektiva företaget har flest motivationsfaktorer/hygienfaktorer: Olika 

resor, fester, arbetstidsförkortning, motionsmöjligheter och ansvar för den egna arbetstiden. 

Det halveffektiva företaget har två fester per år. Det lågeffektiva företaget har enstaka ge-

mensamma aktiviteter. Organisationers effektivitet kan inte åstadkommas enbart genom mo-

tivationsskapande trivselarrangemang, men företag med hög effektivitet har naturligtvis 

större ekonomiska möjligheter än företag med sämre effektivitet. Men samtidigt tror vi att 

dessa arrangemang fyller en viktig funktion i den mening att den totala motivationen för-

stärks. 



58 

SLUTSATSER 

Vi har studerat hur sambanden ser ut mellan information, kommunikation, kognition, moti-

vation och effektivitet, där vi utifrån vår teoretiska referensram analyserat vårt empiriska 

material. Först ges en sammanfattning över de funna sambanden. Därefter redovisas vår mo-

dell som åskådliggör dessa samband samt en redogörelse för kommunikationens betydelse. 

Avslutningsvis följer våra egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

FUNNA SAMBAND MELLAN UNDERSÖKTA VARIABLER 

Vi har sett flera olika samband mellan de undersökta variablerna. Där exempelvis informat-

ion kommuniceras ut, finns en högre grad av kognition och motivation än där det brister. 

Informationsspridning i sig är ingen garanti för att motivation ska skapas. Vi har sett att av 

betydelse är även hur den sprids, att valet av forum för informationsspridningen anpassas 

efter innehåll och situation. Det blev också tydligt för oss hur viktigt det är att den informat-

ion som sprids är korrekt och relevant, eftersom den bland annat utgör underlag för beslut. 

Onödig tid och energi går annars åt till att leta fel och göra korrigeringar, som konsekvensen 

blev för det lågeffektiva företaget, som även såg en risk för att kunder skulle faktureras fel-

aktigt på grund av det. Det vi också kunde märka var att när aggregerad ekonomiinformation 

ska spridas i hela organisationen, är det en fördel om den kan göras så enkel och begriplig 

som möjligt för att underlätta förståelsen och tolkningen för individen. En annan fördel är 

användandet av gemensamma begrepp i diskussionen kring ekonomiska frågor. Det högef-

fektiva företaget har till exempel fokus på förädlingsvärdet, som är välbekant för alla och 

som verksamheten knyts kring i diskussionen mellan de anställda. Vi kunde också se nyttan 

med att använda olika hjälpmedel för att göra det hela mer konkret och ytterligare förtydliga 

de ekonomiska sambanden. På gemensamma möten i det högeffektiva företaget visas föräd-

lingsvärdet och totala antalet timmar i grafisk form med hjälp av stapeldiagram, där verkligt 

utfall jämförs med prognostiserat utfall. Ett av syftena med ekonomisk information är att 

kunna mäta resultat. I detta sammanhang fungerar den ekonomiska informationen som feed-

back på utfört arbete och utgör på så vis en motivationsskapande faktor. Även individens 

egen uppfattning om sin tolkningsförmåga är motivationsskapande, saknas den, uteblir mo-

tivationen. Förmågan att förstå och tolka ökar också med ökad kunskap, som exempelvis de 

anställda i det högeffektiva företaget tillskansar sig både genom utbildning och erfarenhets-

utbyte inom organisationen. Motivationen kan även påverkas genom mer konkreta faktorer 
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såsom delaktighet och ansvar när det gäller att sätta upp konkreta mål tillsammans. Dessa 

mål blir sedan föremål för utvärdering och diskussion. Där dessa motivationsskapande fak-

torer saknas, kan det vara helt andra saker som påverkar motivationen, som exempelvis 

självbevarelsedriften och yrkesstoltheten i det lågeffektiva företaget. En annan motivations-

skapande faktor är den mänskliga interaktiviteten, som finns i en fungerande kommunikat-

ion. Kännetecknande för en fungerande kommunikation och som vi också kunde märka, är 

att förtroende och en ömsesidig respekt finns mellan chefer och anställda och mellan indivi-

der över huvud taget. Där förtroende finns, skapas ett gott kommunikationsklimat. Det i sin 

tur främjar och underlättar samarbete i organisationer och erfarenhetsutbyte möjliggörs.  

 

I detta sammanhang ser vi att det är kommunikationen som utgör ”kittet” i organisationerna. 

Det är det som håller samman de olika delarna, dels verksamhetsfunktionerna och dels eko-

nomistyrningens funktioner. Lika tydligt kan vi se att där en fungerande kommunikation 

saknades, var också de olika funktionerna isolerade från varandra, som i det lågeffektiva 

företaget. Eftersom vi konstaterar att det är kommunikationen som utgör ”kittet” i organisat-

ioner, det är till och med en förutsättning för att hålla ihop de olika delarna i företag, ser vi 

en fungerande kommunikation som en nödvändighet för att uppnå en effektiv ekonomistyr-

ning, det vill säga en ekonomistyrning vars syfte tjänar som hjälpmedel att verkställa organi-

sationens mål. Detta vill vi kalla kommunikativ ekonomistyrning. En förutsättning för att 

den kommunikativa ekonomistyrningen ska vara engagerande och motiverande för berörda 

parter, är att måltal är uttalade och tydliggjorda i organisationen. Här är det viktigt att de 

organisatoriska enheter som styrs med bestämda måltal och parametrar också kan påverka 

och kontrollera dessa, att de görs delaktiga i besluten. Det förutsätter att det finns en inter-

aktion i kontakten dels chefer emellan och dels mellan chefer och anställda. Betydelsefullt i 

sammanhanget är också att den ekonomiinformation som kommuniceras ut i organisationen 

förstås och upplevs som betydelsefull för att bli användbar för det egna handlandet. Det är 

nödvändigt att informationen anpassas. Den önskvärda passformen på informationen skulle 

på så sätt, som vi ser det,  kunna ingå i begreppet strategisk ”fit”, ett begrepp som i litteratu-

ren beskriver  ekonomistyrningens utformning och passform. 

 

Genom ovan förda resonemang kan vi bättre förstå hur sambanden mellan våra undersökta 

variabler ser ut: Kommunikation ser vi som kanalen, medan information är det som sprids i 

kanalen. Kognitionen påverkar i sin tur kodningen och tolkningen av informationen i kana-

len, som sedan mynnar ut i motivation. De kommunikationskanaler som vi stött på i vår 
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undersökning är rapporter, formella möten, informella ”möten” och intranät, där informat-

ionen har bestått av mått såsom förädlingsvärde, omkostnader, kvalitet och tid, affärsidé och 

strategier samt information i form av måluppföljning och feedback. Det som har påverkat 

individens kognition är referensram, utbildning och personlig utveckling. Beträffande moti-

vation ser vi ansvar, delaktighet, mål och feedback som betydelsefulla faktorer i samman-

hanget. 

 

Det handlar således om att se till att de rätta förutsättningarna finns med avseende på funkt-

ionella kommunikationskanaler, relevant information, ”designad” kognition samt nödvän-

diga motivationsaspekter. Likväl som strategisk ”fit” beskriver passformen inom ekonomi-

styrningen, vill vi beskriva ovan nämnda förutsättningar som passform med avseende på 

individen, det vill säga en anpassad individ, ”en välsmord kugge i verksamhetsmaskineriet”, 

där individens motivation inte bara gynnar företaget, utan även individen själv. Vi ser de 

fyra delarna information, kommunikation, kognition och motivation som ”styrmedel” eller 

Prenkerts begrepp, styrsignaler som styrförsök i syfte att öka sannolikheten för önskat bete-

ende. Ett av syftena med ekonomistyrning är ju att lotsa företaget mot bestämda mål, där 

huvudmålet är effektivitet. Här utgör individen det verktyg, med vars hjälp målen ska upp-

nås. Vi menar att en individ som påverkas med hjälp av kommunikativ ekonomistyrning blir 

mer motiverad och har därmed lättare att nå de uppsatta målen och bidrar på så sätt till högre 

effektivitet. Den motiverade individen som verktyg är något som kan belysas med ett citat 

av ekonomichefen i det högeffektiva:  

”Det viktigaste är ju att folk känner sig motiverade. Det är ändå de anställda 

som styr i slutändan.”  

Kopplingen blir då tydlig mellan individens motivation och företagets effektivitet  

(se Fel! Hittar inte referenskälla. nästa sida). 
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Figure 2: Kommunikativ ekonomistyrning 

KOMMUNIKATIONEN HAR EN AVGÖRANDE BETYDELSE 

Med utgångspunkt från vår studie, anser vi att kommunikationen har en avgörande betydelse 

för ekonomistyrningens funktion. Det spelar ingen roll om informationen finns, kommunice-

ras den inte ut i organisationen på rätt sätt, får inte informationen avsedd effekt. Likadant 

förhåller det sig med avseende på kognitionen. Finns inte en fungerande kommunikation, 

minskar möjligheten att informationen uppfattas och tolkas på rätt sätt. Dessutom utgör 

kommunikationen i sig en motivationsfrämjande faktor i de fall när den används för feed-

back och återkoppling till exempel. 

 

Gyllberg & Svensson beskriver i sin forskningsrapport att där ekonomistyrning ses som en 

naturlig del i den övriga verksamhetsstyrningen, det vill säga det pratas naturligt om detta i 

verksamheten, finns en samklang i ekonomistyrningen. Detta ser vi överensstämma med 

förhållandet i det högeffektiva företaget, där det inte bara är ekonomiinformation som kom-

municeras ut, utan även affärsidé, strategier och mål, i syfte att öka möjligheten för den en-

skilde att förstå helheten och syftet med verksamheten, vilket bidrar till denna samklang. 

 

Vårt syfte var att undersöka om sättet att förmedla den information som kommer från eko-

nomistyrsystemet i form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informationen på, kan 

antas påverka förståelsen och motivationen hos individer och om det påverkar företagens 

effektivitet. Genom svaren, speciellt på två av frågorna, framgick det väldigt väl vad som 
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krävs för att effektivitet ska uppnås med hjälp av ekonomistyrning. De två frågorna var vad 

som är det viktigaste för en framgångsrik verksamhet och vilken den viktigaste motivations-

faktorn var. Anmärkningsvärt är att trots att det var stora skillnader mellan företagen med 

avseende på vilken information som spreds och hur den förklarades, användandet av kom-

munikation för informationsspridning och val av forum, att anpassa informationen för att 

underlätta tolkningen samt att främja motivationen genom att skapa olika förutsättningar 

inom områden som rör ansvar, delaktighet, målsättning och feedback, hade alla responden-

terna i alla tre företagen på ett eller annat sätt samma uppfattning om vad som var motive-

rande, kommunikationens betydelse, betydelsen av bra samarbete med ledningen, delaktig 

personal, den mänskliga interaktionen, att förståelse är viktigt, ömsesidig respekt och att 

ekonomiinformation behövs. Som vi ser det, har allt detta på något sätt, antingen direkt eller 

indirekt, med kommunikation att göra. Eftersom kommunikationen har en avgörande bety-

delse i sammanhanget, skulle förmodligen fler kriterier i det lågeffektiva företaget blivit 

uppfyllda ”på köpet” om kommunikationen hade fungerat tillfredsställande. 

 

Det högeffektiva företaget med sin tillväxttakt på 10-15% uppfyllde alla kriterier för alla 

variabler. Det halveffektiva företaget, som de sista året efter uppköpet har haft en tillväxttakt 

på knappt 10% uppfyllde en stor del av kriterierna och det lågeffektiva företaget, som gått 

med förlust de senaste åren, uppfyllde ett fåtal kriterier, förutom den ena projektgruppen, 

som uppfyllde en ganska stor del av kriterierna. Detta resultat går inte att statistiskt säker-

ställa på något sätt, men det är svårt att inte bli normativ och dra slutsatsen att: Kommunika-

tiv ekonomistyrning med sina inslag av information, kommunikation och kognition, vars 

kombination innebär ökad motivation hos individen, bidrar till effektivare företag. Eftersom 

många av kriterierna uppfylldes i den vinstgivande projektgruppen i det lågeffektiva företa-

get, som var den enda projektgruppen som gick med vinst, stärker det vår uppfattning ytter-

ligare.  

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Studiens relevans och trovärdighet 

Målet med ett arbete av detta slag är ju att bidra med ett resultat som är tillfredsställande 

helst både för individen själv och ur forskningshänseende. För oss är det en tillfredställelse i 

att slutligen kunna presentera en forskningsrapport som ett resultat av en mödosam, men 

mycket lärorik tid. När det gäller tillfredsställande resultat ur forskningssynpunkt handlar om 
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studiens relevans och trovärdighet. Studiens relevans kan vara svår att bedöma, eftersom det 

finns så mycket forskning inom området. Det finns alltid en risk att problemställningen redan 

är utforskad. Motivation och kommunikation är knappast några nya områden, inte heller 

ekonomistyrning och information. Lite nyare är kognition inom ekonomistyrningens område. 

Men just den kombinationen av information, kommunikation, kognition och motivation i 

relation till ekonomistyrning och effektivitet som vi har undersökt, har vi inte funnit någon 

litteratur om. När det gäller angreppssättets allmängiltighet kan vi säga att den teoretiska 

referensram som vi använt vid undersökningen, har varit till hjälp för att ge belägg för teori-

erna i den empiriska undersökningen och för att kunna se och bättre förstå sambanden mellan 

variablerna.113 Utan att först ha fördjupat oss teoretiskt i de olika ämnesområdena, gjort de 

empiriska undersökningarna och därefter kompletterat med ytterligare teoretiska studier, som 

”den gyllene medelvägen” anger, hade inte resultatet blivit så tydligt för oss som det nu blev. 

 

När det gäller en studies pålitlighet, finns vissa faktorer som måste uppmärksammas. Ett 

neutralt förhållningssätt utan förutfattade meningar är nödvändigt. Därför, när det gäller ur-

valet av företag till vår studie, fick vi från början inte veta vilket företag som var vilket, 

högeffektivt eller lågeffektiv, bara för att vi inte skulle kunna ha några förutfattade mening-

ar, utan vår inställning skulle vara så neutral som möjligt. 

 

Vid empiriska studier med personliga intervjuer som metod för datainsamling, finns alltid en 

risk för påverkan av respondenterna, den så kallade intervjuareffekten som Erikssson & 

Wiedersheim-Paul beskriver.114 Eftersom vi från början hade en aning om att sättet att be-

handla informationen från ekonomistyrsystemet, påverkar beteendet hos individer i någon 

form, var det extra viktigt för oss att förhålla oss så neutrala som möjligt och inte försöka 

påverka respondenten att svara det som den tror är ”rätt.” Det gäller också att förvissa sig 

om att respondentens svar uppfattas och tolkas rätt. I de fall där det fanns någon tveksamhet 

om innebörden i svaren, använde vi oss av så kallade miniintervjuer: ”menar du att…” och 

”det innebär alltså…” för att kontrollera att vi hade uppfattat och förstått svaren rätt, för att 

på så sätt undvika fel i tolkningsprocessen i analysarbetet senare.  

 

När det gäller påverkan under intervjuer kan förhållandet också vara det omvända mot ovan, 

forskaren påverkas av respondenten. Vi blev väldigt engagerade av det som berättades av 

                                                             
113 Hägg, 1981 
114 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999 
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respondenterna i det högeffektiva företaget. Vi kunde inte låta bli att imponeras av dem. I 

sådana här fall kan det finnas risk för att en omedveten påverkan sker. Det skulle i så fall 

innebära att vi blev färgade och att vår tolkning därmed påverkades i analysarbetet. Men 

eftersom vi blev medvetna om att vi imponerades, tror vi att upptäckten av det ändå trots allt 

har gjort att vi har kunnat förhålla oss objektiva i vårt förhållningssätt.  

 

Med kravet på tillfredsställande resultatet bör vi också ställa oss frågan: Finns det något som 

vi kunde gjort annorlunda? Med lite självkritik så här i efterhand, borde vi kanske ha gjort 

provintervjuer. Patel och Tebelius menar att för att vara säker på att erhålla den information 

som avses, bör provintervjuer göras, risken finns annars att frågorna missuppfattas och ”fel” 

svar ges.115 Kanske hade vi då sluppit att förtydliga en fråga, som skedde vid ett par till-

fällen. Men eftersom datainsamlingen skedde med personliga intervjuer och det fanns möj-

lighet att förtydliga frågorna vid behov, gjorde vi den bedömningen att provintervjuer inte 

var nödvändiga.  

Förslag till fortsatt forskning 

Studier av det här slaget går alltid att göra på alternativa sätt. Det skulle vara intressant att se 

vad resultatet blivit om en kompletterande undersökning gjorts bland de anställda i linjen. 

En annan frågeställning som dyker upp är om kommunikationen har lika stor betydelse för 

effektiviteten i andra typer av företag. Vad skulle resultatet bli med en studie gjord i tjänste-

företag till exempel? Det som också skulle vara intressant att veta är om det finns någon 

förklarande faktor till vad det är som gör att kommunikationen fungerar respektive inte fun-

gerar i företag. Har det med organisationskulturen att göra? Kan typ av ledarskap ha någon 

betydelse? Det vi speciellt lägger märke till i det högeffektiva företaget är attityden till och 

synen på personalen. Uttalanden som: ”personal är en tillgång som måste skötas”, ”det är 

personalen som styr i slutändan”, ”det är de i produktionen som kan jobbet”, ”vi är likvär-

diga allihop” och ”ekonomistyrning kan ses som coaching” får oss att fundera på om dessa 

attityder skulle kunna vara ett uppslag till fortsatt forskning. 

                                                             
115 Patel & Tebelius, 1987 
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BILAGA 1 – INTERVJUFORMULÄR 
 
 
BAKGRUND 
 
Gör en kort presentation av dig själv och din befattning! 
 
Hur länge har du arbetat inom företaget? 
 
Har du haft samma tjänst hela tiden? Tidigare tjänst? 
 
Berätta om företaget och dess verksamhet! 
 
Berätta om företaget och dess verksamhet! 
 
Vi ska prata om hur man sprider information i ert företag och då särskiltekonomiinformat-
ion. 
 
 
RAPPORTER 
 
Hör du till dem som drunknar i rapporter med jämna mellanrum? 
 
Får du rapporterna som papperskopior eller hur går det till?  
 
- Standardrapporter som skickas av ek. avd 
- Beställs 
- Tas fram vid behov på papper eller skärm 
- Annat 

 
Vem har bestämt vilka rapporter du ska ha? 
 
Vem har bestämt innehåll och layout? 
 
Hur ofta får du dem? 
 
Hur många av dem använder du regelbundet? 
 
Vad har de för innehåll?  
 
Vad tittar du särskilt på?  
 
Diskuteras rapportinnehållet med andra eller av andra? 
 
Tror du att alla förstår ekonomisk information? 
 
Hur har du själv lärt dig vad ekonomiska termer innebär? 
 
Tycker du att något är svårtolkat i dina eller andras rapporter? 
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Har du fått hjälp med tolkningen? Av vem? 
 
Har du hjälpt någon med tolkningen? 
 
Vilken betydelse tror du att rapporterna har för företagets framgång? 
 
Ibland hävdas det ju att mötet och pratet är det viktiga – andra hävdar att det är det man mä-
ter och rapporterar som blir gjort. Hur ser du på det? 
 
 
RELATIONEN 
 
Hur vill du säga att samarbetet fungerar mellan produktionsfunktionen / ekonomifunktion-
en? 
 
Träffas ni regelbundet och organiserat i planerade formella möten? Hur ofta? 
Informellt? Kontinuerlig dialog? 
 
Vad pratar ni om på dessa möten? Finns det ett ömsesidigt utbyte av information mellan  
cheferna? 

Pratar ni ekonomi och /eller produktion till kaffet? Annat? 
 
Vilken funktion fyller rapporter, prat, möten för motivationen hos dig, andra chefer och för 
kollektivet? 
 
Är ekonomistyrning något som du tror är väsentligt för verksamheten? Tror du att alla tyck-
er som du? (Samklang och harmoni) 
 
Vad är väsentligast för en framgångsrik verksamhet? 
 
 
STYRNINGEN 
 
Berätta om styrningen i produktionen!  
 
Pratas det ofta ekonomi där?  
 
Vilken frihet tycker du att jobbarna har att självständigt lösa problem, som uppkommer? 
 
Tycker du att ni har en klar affärsstrategi och klara strukturer och system i företaget? 
 
Känner du till företagets affärsidé/vision? Vilken är den? Påverkar den arbetssättet? 
 
Har ni infört flödesgrupper i företaget? Vad har de i så fall för ansvar och befogenheter? 
 
Vad tror du är den viktigaste motivationsfaktorn för att anställda ska lägga sin själ i jobbet? 
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BILAGA 2 - Kriterier 
 Stämmer/finns: Ja=J 

 Nej=N 
 Delvis=D 
 

INFORMATION Hög Halv Låg 
Möjlighet att sprida information J J J 

Rutiner och former för informationsspridning 
 - tillgänglighet J J N 
 
Ekonomiinformation som hjälpmedel att styra verksamheten J D D 
 
Ekonomiinformation – en modell av verksligheten J N N 
 
Öppenhet angående ekonomiinformation 
 – informationsdelaktighet, medvetenhet och diskussion J D D 
 
Ekonomiinformation och verksamhetsinformation  
– konkret, handlingsinriktad och framtidsorienterad J J D 
 
Rätt och relevant information J J D 

KOMMUNIKATION Hög Halv Låg 
 
Kommunikation för styrning, samordning och kontroll,  
en förutsättning för företagets existens - ”kittet” J J D 
 
Kommunikation för att kunna bearbeta information för beslutsfattande J J D 
 
Kommunikation – informationsutbyte och erfarenhetsutbyte, 
internt och externt J D N 
 
Organisatoriska förhållanden har betydelse för kommunikationen 
mellan ledare och anställd J J D 
 
Tvåvägskommunikation för vertikal informationsspridning - 
Aktiv kommunikationsprocess mellan ledare och anställd J J D 
 
Kontinuerlig kontakt mellan ekonomichef och andra chefer  
horisontellt - informell kommunikation och samarbete J J D 
 
Förtroende, förståelse och att lyssna - en förutsättning 
för effektiv kommunikation J J D 
 



Bilaga 2 

 70 

 Stämmer/finns: Ja=J 
 Nej=N 
 Delvis=D 

KOGNITION Hög Halv Låg 
 
Kognitiva processer – samspelet mellan individ och omgivning J J D 
 
Mottaglighet - förmåga att ta till sig information J J D 
 
Informationens pedagogiska innehåll och utformning – 
anpassad information, enkelhet J J D 
 
Gemensamma begrepp - hur saker förklaras J J N 
 
Visa på ekonomiska samband för att överbrygga inbyggd aversion 
mot ekonomiinformation – ökad förståelse J D N 
 
Kunskap och förståelse vid bearbetning av information 
och problemlösning J D D 
 
Upprepning av information - olika medier för ökad förståelse J D N 
 

MOTIVATION Hög Halv Låg 
 
Arbetsform, ansvar och delaktighet – måluppföljning som feedback J J D 
 
Sociala motiv – status och prestigebehov, självhävdelse och  
Självförverkligande – att jämföra sig med andra J J D 
 
Utvecklingssamtal och utvärdering som feedback J D N 
 
Kommunikationskanaler för förslag till förbättringsåtgärder för att 
Ta till vara på kompetens hor anställa J J D 
 
Känslomässiga motiv – fruktan och självbevarelsedrift som motivator J J J 
 
Flera motiv kan samverka samtidigt J D D 
 
Motivationsskapande åtgärder – motivationsfaktorer och hygienfaktorer J J D 
 


