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Syfte Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka om det finns ett samband 

mellan kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och 

lönsamhet. 

Metod Vår undersökning har gjorts i sju stycken Blekingeföretag genom 

personliga intervjuer med representanter för både ekonomi- och 

produktionsavdelningen på varje företag. 

Slutsats Av vår undersökning drar vi slutsatsen att det finns ett samband mellan 

kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och lönsamhet 

i företag. 
 

Abstract 
 

Title Communication of and around internal performance reports – A study in 

seven manufacturing companies based in Blekinge. 

Authors  Marcus Harrysson and Mikael Johansson. 

Supervisors Lars Svensson and Carina Svensson, Blekinge Institute of Technology 

Department  Department of Business Administration. 

Course  Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits 

Purpose Our purpose with the bachelor thesis was to investigate if there is a 

connection between communication of and around internal performance 

reports and profitability in companies. 

Method Our investigation has been made at seven companies in the county of 

Blekinge by making personal interviews with people in both production 

and business departments at each of the companies.   

Result We have come to the conclusion that there is a connection between 

communication of and around internal performance reports and 

profitability. 
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Inledning 

 

Bakgrund: 

 

”Allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Om inte de egna medarbetarna vet vad 

företaget står för och vart de är på väg lär ingen utanför företaget förstå det heller.” 1 

 

Detta citat handlar om hur viktig en fungerande intern kommunikation kan vara. Ett annat 

citat som indirekt handlar om detta myntades i början av 1900-talet av Taylor:   

 

”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undgå 

att ta ansvar.”  2 

 

I takt med stora omvärldsförändringar där företagens omgivning blivit alltmer komplex, 

framtiden blivit svårare att förutsäga då förändringshastigheten är snabb och kravet på snabba 

interna förändringar har ökat kraftigt så har också kommunikation både internt och externt 

blivit allt viktigare. Snabba interna förändringar kan inte åstadkommas utan en mycket väl 

fungerande kommunikation i företaget, eftersom en effektiv dialog är nödvändig för att 

engagera och motivera medarbetarna.3 Men kommunikation har också blivit svårare under de 

senaste decennierna och det är ofta som analyser av misslyckade förändringsarbeten visar att 

bristande kommunikation är den främsta orsaken till att de misslyckats. Tyvärr är det svårt att 

ge exempel på företag som misslyckats på detta sätt, eftersom de inte vill skylta med sina 

tillkortakommande.4 

 

Enligt Nordisk Kommunikation som gjort kommunikationsdiagnoser på en rad företag finns 

stora brister i företagens kommunikation idag. Exempel på detta är brister i dialog och 

återkoppling, i kommunikation som tillfredsställer olika behov, i kommunikation i 

processernas kritiska punkter etc. Kommunikationen måste bli mer inriktad på 

1 Erikson, 1998, s.44 
2 Taylor i Erikson, 1998, s.44 
3 Högström et al, 1999 
4 Högström et al, 1999 
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närkommunikation då människors intresse för budskap avtar med det kulturella, sociala och 

fysiska avståndet till källan. Om ledningen är långt från verksamheten är det svårt att skapa 

tillit, förtroende och förståelse. 5  

 

Under fyra år i början av 1980-talet gjordes en fältstudie på tre produktionsavdelningar vid 

Volvo Komponenter AB. Grönlund, som gjorde studien, såg att Volvo Komponenter hade 

stora kommunikationsproblem inom företaget. Det framgick att ett gammalt problem hos 

Volvo Komponenter var att produktionsansvariga chefer saknade ekonomiska rapporter som 

visade aktuella värden, som kunde läsas av andra än ekonomer och som visade på orsaker till 

en viss händelse samt vad den händelsen fick för ekonomiska konsekvenser.6 En av 

produktionscheferna beskrev situationen så här: 

 

”De nuvarande ekonomiska rapporterna kommer ofta för sent och läses med ointresse. Vi vill 

ha rapporter som innehåller påverkbara kostnader. För att kunna motivera till exempel en 

fräsare till en produktivitetshöjning med ett visst antal procent eller ett antal kronor, behöver 

han rapporter som han förstår och innehåller påverkbara begrepp. Sådana rapporter saknar 

vi idag.” 7 

 

Ekonomerna mätte verksamhetens resultat och ställning på ett i deras ögon objektivt och 

korrekt sätt. Framtagna rapporter innehöll allt, enligt ekonomernas sätt att se. Teknikerna, 

däremot, ansåg att ekonomerna redovisade deras verksamhet på ett både svårläst och felaktigt 

sätt. Rapporterna användes därför inte för att styra verksamheten, utan för att försvara sig 

gentemot högre chefer i de fall rapporterna visade på negativa differenser mot budgeten. 

Dessutom stämde rapporterna inte. De ansåg sig inte kunna lita på dem då det fanns stora 

avstämningsproblem eftersom de inte visste om en viss utgift var med i rapporten eller ej. 

Skillnaden i argument mellan ekonomer och tekniker var att ekonomerna prioriterade 

kostnadsmätning medan teknikerna i första hand efterfrågade verktyg för kostnadsstyrning.8 

Detta tycker vi verkar intressant. Finns detta fenomen även i andra företag? Är 

kommunikationsproblem av den här sorten vanliga hos företag idag? Hur är det i företag som 

inte är lika stora som Volvo, hur är det till exempel i tillverkande företag i Blekinge? 

5 Högström et al, 1999 
6 Grönlund, 1989 
7 Produktionschef, Volvo Komponenter, oktober 1983 i Grönlund, 1989, s.7 
8 Grönlund, 1989 
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Problemdiskussion: 

 

Orup, som gjort en studie om attityder till ekonomisk information, anser att attityden till 

ekonomisk information har varit negativ i de flesta svenska företag. Från företagsledningen 

har man tyckt att nyttan inte motsvarar ansträngningarna. De anställda har upplevt 

informationen som komplex och oroväckande. Kanske har den också blivit missuppfattad och 

feltolkad på grund av sin otillgängliga form.9 Grunden till den negativa attityden till 

ekonomisk information verkar alltså ligga i kommunikationsproblem. De anställda får 

informationen på ett sätt som gör att de inte kan ta den till sig. Intern kommunikation är viktig 

så att medarbetarna får en överblick av verksamheten. Det gäller också att skapa enighet om 

mål i företaget och att skapa motivation och ”vi-anda”. Medarbetare som har tillgång till rätt 

information får ökade kunskaper och därmed större kompetens att fatta bättre beslut. Intern 

kommunikation spelar alltså en viktig roll för att ge bättre beslutsunderlag. Andra viktiga 

syften med att skapa en effektiv intern kommunikation är att underlätta samarbetet och 

motverka ryktesspridning inom organisationen. Rykten beror oftast på ofullständig, 

missvisande eller otydlig information och leder ofta till en sänkt motivationsnivå hos 

personalen. En väl fungerande kommunikation är också en förutsättning för delegering av 

beslutsfattande i organisationen.10 

 

I många svenska företag anses ekonomisk information enbart vara information om 

ekonomiska tal och storheter. I en undersökning som genomförts definierade flertalet den 

ekonomiska informationen som bokslut och årsredovisningar, budget, omsättning etc. De 

företag som beskrevs i undersökningen lägger ner mycket tid på att förklara ekonomiska 

termer för sina anställda men tycker inte att de får den respons som motsvarar 

ansträngningarna. Undersökningen visar också på en väldig fixering vid det första ordet i 

begreppet ekonomisk information, alltså ekonomisk. Egentligen kanske detta inte är så 

konstigt med tanke på att denna typ av information oftast produceras och sammanställs på 

ekonomiavdelningen och oftast är hämtad direkt från företagets ekonomisystem. De siffror 

och tal som detta system genererar är emellertid nästintill obegripliga för den oinvigde.11 

9 Orup, 1988 
10 Erikson,1998 
11 Orup, 1988 
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Även här tycker sig författaren alltså kunna tyda att kommunikationsproblem är väldigt 

vanliga i dagens företag. 

 

Orup anser att trots att många företag är medvetna om detta problem och också har ett brett 

urval av informationskällor, har de gemensamt att de inte utnyttjat dessa källor på ett, för 

företaget, optimalt sätt. Han anser därför att det är viktigt för företagen att hämta ekonomisk 

information från andra ställen än ur ekonomisystemet.12 Det gäller att även få med 

information som gör att den enskilde känner igen sig och kan se resultatet av sitt eget 

agerande, därför kan det vara viktigt att utveckla kommunikationen runt de ekonomiska 

frågorna i företagen. Samtidigt pekar den samlade erfarenheten på att det inte går att förenkla 

informationen så att alla medarbetare förstår den vid första anblick, därför är det viktigt att 

den kompletteras med utbildning om företagets och arbetsplatsens ekonomi. På så vis kan en 

organisation som genomsyras av engagemang och förståelse skapas. En ekonomisk 

information med genomslagskraft formas till en kommunikation, där det i stor utsträckning 

handlar om att visa respekt för mottagaren och göra denne delaktig i processen. Om 

informationen inte känns angelägen för individen, kan det inte förväntas att denne lyssnar till 

informationen som tillhandahålls. För att ha någon verkan måste därför kommunikationen ske 

på mottagarens villkor.13 

 

Den interna kommunikationen utgör en stark potential för en organisation. Om den fungerar 

bra kan den lyfta hela verksamheten och om den inte fungerar kan den orsaka ett 

misslyckande. Medarbetarnas samlade känsla av delaktighet är en motivationshöjande 

drivkraft med stor betydelse för resultatet både för den privata och för den offentliga 

organisationen. Om de anställda är insatta i och positiva till organisationens uppgifter och mål 

finns det förutsättningar för att kontakterna med omvärlden lyckas, annars inte.14 

 

Anthony och Govindarajan förklarar i sin bok ”Management Control Systems” att 

styrningsaktiviteterna består av planering, samordning, kommunikation, utvärdering, 

beslutfattande och påverkan. Genom dessa aktiviteter försöker ledningen styra beteendet hos 

övriga medlemmar i organisationen.15 Vi är intresserade av att undersöka styrningsaktiviteten 

12 Orup, 1988 
13 Orup, 1988 
14 Larsson, 2001 
15 Anthony & Govindarajan, 2001 
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kommunikation och se vad den har för betydelse för ett företags lönsamhet. 

Kommunikationsaktiviteten är väldigt komplex och olika personer kan tolka den information 

som kommuniceras på olika sätt, man kan också få meddelanden som står i konflikt med 

varandra.16 

 

I sin licentiatuppsats ”Ekonomistyrning och Situationstyper i Medelstora Tillverkande 

Företag” har Svensson och Gyllberg på Blekinge Tekniska Högskola tyckt sig kunna 

upptäcka att i de företag som de kategoriserat som effektiva, har ekonomiska frågor sin 

naturliga plats i diskussionen kring företagets verksamhet. Anställda i linjen på denna typ av 

företag ser ekonomifrågor som en naturlig del i deras verksamhet och att de frågorna inte 

enbart är reserverade för ekonomiavdelningen. Motsatsen tycker de sig också ha uppfattat i 

några, enligt deras kategorisering, lågeffektiva företag där ekonomifunktionen setts som ett 

nödvändigt, eller till och med onödigt ont. I dessa typer av företag blir därför 

kommunikationen lidande. De hade som förslag på vidare forskning att man kunde fördjupa 

sig inom detta område då detta var något de tyckte sig kunna se men ej själva hade undersökt 

på djupet.17 Vårt intresse för kommunikationsfrågor var väckt, kan det verkligen vara så 

enkelt att företag med dålig kommunikation mellan ekonomiavdelningen och tillverkningen 

också är lågeffektiva eller är det en för enkel generalisering att göra?  

 

Problemformulering: 

 

Finns det ett samband mellan kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och 

lönsamhet i företag?  

 

Syfte: 

 

Genom att studera kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna mellan och inom 

ekonomiavdelningar och tillverkningsavdelningar vill vi undersöka om det finns ett samband 

mellan kommunikation och lönsamhet.   

16 Anthony & Govindarajan, 2001 
17 Gyllberg & Svensson, 2000 
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Teori och Begreppsutredning 

 

Vi tar vårt teoretiska utgångsläge i Eriksons modell om förhållandet mellan kommunikation 

och lönsamhet. I sin modell beskriver Erikson att kommunikation förändrar attityder, som i 

sin tur förändrar beteenden som leder till lönsamhet.18 Denna modell tillsammans med de 

iakttagelser som Grönlund19 samt Gyllberg och Svensson20 gjort i sina forskningsarbeten 

pekar alla mot ett samband mellan kommunikation och lönsamhet. Det är detta samband vi i 

denna uppsats kommer att empiriskt undersöka för att se om ett sådant verkligen existerar. För 

att kunna undersöka detta fenomen måste vi först reda ut vad de olika centrala begreppen 

egentligen innebär och på vilket sätt vi kommer att använda dem i denna uppsats. 

 

När vi i denna uppsats talar om information menar vi själva budskapet, och med 

kommunikation menar vi flödet av information mellan två eller flera personer.21 Nedan följer 

en mer detaljerad begreppsutredning. 

 

Kommunikation: 

 

Kreps definierar intern kommunikation som de budskapsmönster och den mänskliga 

interaktion som sker inom organisationer. Intern kommunikation har enligt Kreps fyra 

funktioner sett ur organisationens och ledningens synvinkel:22 

 

• Sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler för verksamheten 

• Koordinera organisationens aktiviteter 

• Förse ledningen med upplysningar om tillståndet i organisationen och om 

tillförlitligheten i sin information 

• Socialisera in medarbetarna i organisationens kultur 

 

18 Erikson, 1998. 
19 Grönlund, 1989. 
20 Gyllberg & Svensson, 2000. 
21 Strid, 1999 
22 Kreps, 1990 i Larsson, 2001 
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Kommunikation kan beskrivas som processen för människors kontakt med varandra. De 

närmare definitionerna reflekterar i huvudsak två tankelinjer. Den första traditionen bygger på 

uppfattningen att det gäller förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och 

känslor mellan sändare och mottagare. Här är kontakten linjär och tämligen mekanisk till sin 

karaktär. I den andra och något senare traditionen betraktas kommunikation som en mer eller 

mindre gemensam aktivitet mellan dem som ingår i den, som en interaktion. Man talar inte 

längre om sändare och mottagare utan om deltagare. Det ligger mer i linje med begreppets 

grekiska ursprung där ”communicare” står för att göra något gemensamt. Kontakten är 

cirkulär eller spiralformad.23 Kommunikation blir med denna syn ”en process där deltagarna 

tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse”.24  När vi i 

denna uppsats använder begreppet kommunikation gör vi det med utgångspunkt i dessa två 

traditioner. Vi kombinerar dessa när vi undersöker kommunikationen i empirin. Detta gör vi 

med anledning av att vi har valt att undersöka kommunikationen av och runt de ekonomiska 

rapporterna i några företag. För att undersöka den måste vi se både till den gamla traditionen 

med sändare och mottagare och den kommunikation som uppstår mellan dem samt den nyare 

traditionen med deltagare i en process. Den senare traditionen anser vi vara bättre för att 

undersöka till exempel spontana diskussioner runt de ekonomiska rapporterna än den första, 

medan den första är bättre att använda när vi studerar rapporter och diskussioner runt dem.  

 

Den första traditionen kan schematiskt beskrivas som en process bestående av följande åtta 

moment:25 

 

1. Budskap – den information som överförs. 

2. Kanal – det medel eller medium som används för att överföra budskapet. 

3. Avsändare – den individ som sänder ett budskap (eller källan till ett budskap). 

4. Mottagare – den individ som mottar och tolkar ett budskap (eller bestämmelseorten för 

det överförda budskapet). 

5. Överföring – sändande och mottagande av budskap. 

6. Kodning – utformning av budskap för överföring. 

7. Avkodning – tolkning av ett mottaget budskap. 

8. Feedback – ett budskap som sänds tillbaka som svar på det mottagna meddelandet. 

23 Larsson, 2001 
24 Rogers i Larsson, 2001, s.26 
25 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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För att synliggöra de inbördes relationerna mellan dessa element i kommunikationsprocessen 

använder vi oss av en modell som Jacobsen och Thorsvik26 utarbetat.   

 

 

Figur 1: Kommunikationsprocessen enligt Jacobsen och Thorsvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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Den senare traditionen där kommunikationen ses som en process där deltagarna tillsammans 

skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse kräver en annan modell. En av 

de mest kända modellerna som använder sig av detta synsätt är relationsmodellen som 

kommunikationsforskaren Schramm med flera skapat. Denna är en principmodell för hur två 

personer interagerar.27  

 

Figur 2: Relationsmodellen enligt Schramm med flera. 

 

En faktor som förändrat kommunikationens villkor är den förändrade synen på människan och 

organisationen. Synen på människan har förändrats över tiden från det att Fredric W Taylor 

arbetade fram ett sätt att organisera effektiv industriproduktion där människor sågs på samma 

sätt som maskiner, till dagens ”Human resources”-filosofier som går ut på att ta till vara 

människornas fulla kapacitet och kreativa förmåga genom att motivera och engagera 

medarbetare samt delegera ansvar och befogenheter. Kommunikationen har gått från att vara 

enkel i form av ren ordergivning till att vara en dialog mellan individerna. Med andra ord har 

kommunikationen gått från att vara enkelriktad till att vara dubbelriktad. Kommunikationen i 

företag har kommit att bli allt viktigare efter den utveckling som skett, en fungerande dialog 

är idag helt avgörande för framgång. Den måste bli mer inriktad på närkommunikation då 

människors intresse för budskap avtar med det kulturella, sociala och fysiska avståndet till 

källan. Om ledningen är långt från verksamheten är det svårt att skapa tillit, förtroende och 

förståelse.28 

 

27 Schramm et al i Larsson, 2001 
28 Högström et al, 1999 
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Figur 3: Kommunikationsmodell enligt Högström med flera. 

 

I tidigare organisationsformer fokuserade man på strukturen, hierarkin. Idag har 

processtänkandet vunnit mer och mer mark. Grundtanken är att allt värdeskapande arbete sker 

i processer. Bara genom att koncentrera sig på att optimera dessa kan verksamheten 

effektiviseras. Detta har stor inverkan på kommunikationen då man har sett ett direkt samband 

mellan hur kommunikationen fungerar och processernas effektivitet. Volvo Personvagnars 

Torslandafabrik är ett exempel där man lyckats effektivisera processerna tack vare ledningens 

förståelse för kommunikationens betydelse. 29 

 

Vad är då bra och effektiv kommunikation? För att reda ut detta tar vi hjälp av Erikson som 

ställt upp ett antal ”k-ord” till stöd för en effektiv kommunikatör.30 Vi ändrar dock lite i 

ordens innebörd eftersom det inte är hur man blir en effektiv kommunikatör som vi vill 

undersöka, vi vill studera kommunikationen som en process med hjälp av de två tankelinjer 

som Larsson31 tyckt sig kunna se.     

 

• Konkret – Det är viktigt att det som kommuniceras framförs på ett konkret sätt så att 

deltagarna i processen har möjlighet att begripa det som diskuteras. Alla har vi vårt 

eget ”fikonspråk” med mer eller mindre krångliga förkortningar och fackuttryck. Det 

29 Högström et al, 1999 
30 Erikson, 1998 
31 Larsson, 2001 
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språket kan fungera om man kommunicerar med människor med liknande bakgrund 

eller funktion i företaget, för andra blir budskapet helt obegripligt. 

• Koncentrerad – Det gäller att fokusera på väsentliga fakta. Det är betydligt svårare att 

koncentrera kommunikationen än att göra den svulstig men det underlättar för 

mottagaren.  

• Koordinerad – Om budskapet vinklas på olika sätt av olika deltagare kan förvirring 

skapas och kommunikationen blir ineffektiv. Med koordinerad kommunikation menas 

också att den är samordnad över tiden så att man inte får ett budskap på en 

presskonferens samtidigt som andra fakta finns utlagda till exempel på företagets 

intranät. 

• Kontinuerlig – Det räcker inte att ägna sig åt kommunikation ett par veckor för att 

sedan låta bli, kontinuitet är oerhört viktig för att skapa trovärdighet. Det gäller inte 

minst under perioder av förändringsarbete, där extra stora krav ställs både internt och 

i dialogen med omvärlden.  

• Konsekvent – Den information som utbyts måste vara konsekvent över tiden. Om 

budskapet ändras från vecka till vecka kommer tillförlitligheten snabbt att urholkas. 

Det gäller att redan i förväg beakta vilka följder informationsspridningen får i ett 

senare skede. Om oklarheten är stor om var organisationen står längre fram, så måste 

kommunikationen också förmedla denna osäkerhet. Det är bättre för medarbetarna att 

få löpande fakta efterhand med vissa brister, än att tvingas ta tillbaka det redan sagda 

därför att verkligheten förändrats.  

• Korrekt – Deltagarna måste tala sanning när de kommunicerar. Annars kommer 

förtroendet för varandra också att urholkas.  

• Kontrastrik och kreativ – Effektiv kommunikation påverkar både människors 

kunskaper och känslor, men alltför ofta är dialogen alldeles för tråkig för att engagera 

mottagaren och stimulera till dialog. Vad man kommer ihåg är istället den geniala 

bilden, den förklarande illustrationen eller den roliga upplevelsen. Därför bör 

kommunikationen för att vara effektiv arbeta med känslor och utnyttja alla sinnen.    

• Kontaktskapande – Kommunikationen förutsätter ömsesidigt deltagande, därför måste 

information skapa sådana kontakter att en dialog verkligen uppstår. Om avsändaren 

inte inbjuder till fortsatt idéutbyte har inte den avsedda processen nått sitt mål utan 

bara inletts. Tyvärr är det alltför vanligt att kommunikation sker på avsändarens 
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villkor, utan att ta hänsyn till mottagarens intressen. En kommunikation förutsätter 

ömsesidighet mellan mottagare och avsändare som ständigt växlar. 

 

Information: 

 

Medan kommunikationen innebär processen för interaktion mellan människor så står 

information för innehållet i denna process. ”Information är det som utbyts i 

kommunikationsprocessen”.32 När begreppet information används i denna uppsats så är det i 

denna mening.  

 

Effektivitet och lönsamhet:  

 

Mätning av effektivitet kräver värdering av ett företags prestationer. En verksamhet kan vara 

produktiv utan att för den skull vara effektiv. Så är fallet när till exempel produkterna inte har 

något värde för företagets kunder. Därför anser vi det bättre att använda ett effektivitetsmått 

vid utvärdering av ett företags verksamhet. Grad av måluppfyllelse är den vanligaste, och 

äldsta, definitionen på effektivitet och den utvecklades ur teorier som såg organisationer som 

maskiner. Organisationer antas sträva mot vissa mål och effektiviteten bedöms utifrån 

måluppfyllelsen.33 Anthony och Govindarajan definierar effektivitet enligt följande: 

 

”Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility center’s output and 

its objectives.”34  

 

Man kan säga att ett företag är produktivt om de gör saker på rätt sätt och effektiva om de gör 

rätt saker.35 Som effektivitetsindikator använder vi oss av lönsamhet. Stöd för detta finner vi 

hos Ewing och Samuelsson som säger att: 

 

”Inom näringslivet är den långsiktiga lönsamheten ett användbart mått. Särskilt om 

lönsamheten för ett företag kan jämföras med den för konkurrenter torde relevanta uttalanden 

32 Windahl & Sigintzer i Larsson, 2001, s.26 
33 Gyllberg & Svensson, 2000 
34 Anthony & Govindarajan, 2001, s.111 
35 Anthony & Govindarajan, 2001 
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om effektiviteten göras. Det bör dock säkerställas att företaget inte genom att försumma 

utveckling och underhåll under senare år kunnat redovisa förhållandevis goda lönsamhetstal. 

Man bör således säkerställa att balansen i tiden upprätthållits.” 36  

 

Som lönsamhetsmått använder vi oss av genomsnittlig räntabilitet på det totala kapitalet under 

de senaste fyra åren. Räntabilitet är det vanligaste lönsamhetsmåttet i finansiella 

sammanhang. Särskilt gäller detta i kapitalintensiva företag, dvs. starkt mekaniserade eller 

automatiserade företag, med stor kapitalstock. De har hög andel reala tillgångar eller 

anläggningstillgångar relativt andel sysselsatta. Vid bestämning av räntabilitet på totalt kapital 

upptas i täljaren den avkastning som skall medräknas. Detta hämtas ur resultaträkningen till 

exempel såsom resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader. Det totala kapitalet som 

sätts in i nämnaren hämtas från balansräkningen, enklast är att välja balansomslutningen.37  

 

Ekonomiska rapporter: 
 
I vår frågeställning sade vi att vi ville undersöka kommunikationen av och runt ekonomiska 

rapporter. För att klargöra vad vi menar med ekonomiska rapporter har vi inkluderat ordet i 

begreppsutredningen. När vi i denna uppsats talar om ekonomiska rapporter menar vi alla 

rapporter som har något med ekonomi att göra. En sådan rapport kan innehålla både 

finansiella och icke-finansiella mått. Vi räknar också rapportering av produktionssiffror som 

kassationer, maskintimmar m.m. till ekonomiska rapporter då även sådana siffror har 

betydelse för ekonomin. 

36 Ewing & Samuelsson, 1998, s.59 
37 Frenckner, 1983 samt Greve 1996 
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Vårt syfte med detta kapitel är att ge läsaren insikt i hur vi har gått tillväga då vi genomfört 

kandidatuppsatsen. Detta är viktigt för att läsaren skall få förståelse för de förutsättningar som 

ligger till grund för kandidatuppsatsen och utifrån det kritiskt kunna granska den. 

 

Övergripande angreppssätt: 

 

Vår vetenskapliga syn utgår från att det finns samband mellan olika fenomen. I verkligheten 

är det en mångfald av fenomen som tillsammans påverkar till exempel lönsamheten. Då det 

inte är möjligt att identifiera och studera alla fenomen som påverkar lönsamheten kommer vi 

vid undersökningen att studera en förenklad modell av verkligheten.38 Vi söker i vår 

frågeställning efter ett samband mellan den interna ekonomiska kommunikationen och 

lönsamhet. Detta gör vi genom att studera styrningsaktiviteten kommunikation som en 

isolerad företeelse, som en del i företagen.  

 

Vi har valt att närma oss den empiriska verkligheten genom att först studera teorier i litteratur 

och vetenskapliga arbeten. Det viktiga i teoristudierna var att definiera begreppen 

kommunikation och lönsamhet. Syftet med dessa teoristudier var att skapa förförståelse och 

därigenom synliggöra vad vi skulle studera samt att underlätta besvarandet av vår 

forskningsfråga. Nästa steg i våra studier var planeringen av empiriinsamlingen. Innan vi 

påbörjade empiriinsamlingen diskuterades och planerades intervjufrågorna grundligt med stor 

noggrannhet. Vi hade en genomgång av frågorna med våra handledare och genomförde också 

provintervjuer med kritiska kurskamrater som fiktiva respondenter. Därefter vidtog 

insamlandet av empiri. I syfte att bibehålla förankringen i teorierna återgick vi sedan till dem 

innan empirianalysen inleddes. Detta angreppssätt kan i metodologiska sammanhang 

betraktas som ett deduktivt angreppssätt.39  

 

I metodologiska sammanhang diskuteras olika angreppssätt, det vill säga hur forskarna 

närmar sig den empiriska verkligheten. De två ytterligheterna benämns deduktion och 

38 Patel & Tebelius, 1987. 
39 Johansson Lindfors, 1993. 
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induktion. Deduktion innebär att man utgår i teorier för att därifrån gå till empiri och jämföra 

den med teorin. Om man använder sig av induktion tar man sin utgångspunkt i empirin och 

jämför den med teorier efter att man studerat verkligheten.  

 

Då vi i vår undersökning söker ett samband mellan kommunikationen, av och runt 

ekonomiska rapporter, och företagens lönsamhet, måste vi inta ett utifrånperspektiv för att så 

långt som möjligt neutralisera det subjektiva inslaget och med ett så objektivt förhållningssätt 

som möjligt, studera fenomenet kommunikation. Objektiviteten vid studerandet av olika 

individer innebär att deras värden kan jämföras. Detta är en nödvändig förutsättning för 

bearbetning och analys. För att tillgodose kravet på reproducerbarhet är det viktigt att hålla 

det subjektiva inslaget under kontroll.40 Ett inifrånperspektiv hade inneburit en allt för stor 

risk till subjektivitet i analysen, oavsett vilket inifrånperspektiv vi intagit.  

 

Handgripligt angreppssätt: 

 

I det följande avsnittet diskuteras hur vi handgripligt gått tillväga för att samla in och 

sammanställa det empiriska materialet. 

 

Val av litteratur: 
 

Vid val av litteratur har vi sökt efter kommunikationslitteratur i första hand. Vi har också 

använt oss av en hel del ekonomistyrnings- och organisationslitteratur samt en del artiklar, 

vetenskapliga arbeten och sidor på Internet. I övrigt har vi också använt oss av en mängd 

litteratur från tidigare kurser vi genomfört. 

 

Val av våra studieobjekt:  
 

Vi valde att genomföra vår studie vid tillverkande företag i Blekinge. Ett viktigt kriterium var 

att företaget hade både en ekonomiavdelning och en tillverkningsavdelning då det var 

kommunikationen mellan och inom dessa vi ville studera. Anledningar till att vi ville 

40 Patel & Tebelius, 1987. 
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genomföra vår studie i tillverkande företag är bland annat att det var där som frågeställningen 

väcktes41 och vi tror oss veta att rapporterna i ett tillverkande företag är mer kompletta än i 

serviceföretag. Ett annat kriterium vi hade var att företagen inte skulle vara alltför små och 

inte heller alltför stora. Det minsta företaget vi undersökt har lite mer än 50 anställda och det 

största strax under 500. En fördel att undersöka denna kategori av företag är att det räcker 

med att intervjua ekonomi- och produktionschefen då dessa har god överblick av 

verksamheten. De är inte heller såpass små att kommunikationsproblem inte kan uppstå. Vi 

ville också att de studerade företagen skulle skilja sig i effektivitet. Då effektivitet är ett 

subjektivt begrepp som baseras på personliga värderingar och preferenser42 avgränsar vi oss 

till att använda lönsamhet som ett mått på effektivitet. Lönsamheten kommer vi att tolka 

utifrån företagens räntabilitet på totalt kapital. Vi ville studera företag med skillnader i 

lönsamheten för att försöka besvara vår frågeställning, finns det ett samband mellan 

lönsamheten och den interna ekonomiska kommunikationen. 

 

I valet av företag var vår strävan att undersöka företag med varierande räntabilitet på totalt 

kapital. Uppgifter om företagens räntabilitet på totalt kapital har vi hämtat från 

Affärsdatabasen43. Ett undantag från detta urvalssätt finns, det är ett företag som inte 

presenterar sina siffror offentligt. Detta företag bedömer vi ändå som ett av de mer lönsamma. 

Det gör vi med anledning av vad som framkommit vid tidigare undersökningar av företaget 

genomförda utav forskarna Gyllberg och Svensson44 vid Blekinge Tekniska Högskola. 

Geografiskt har vi avgränsat oss till Blekinge län, med anledning av begränsande resurser i 

form av tid och pengar.  

 

Datainsamling:  

 

Datainsamlingen genomförde vi genom en kombination av standardiserade ostrukturerade och 

standardiserade strukturerade besöksintervjuer. 45 Intervjuerna genomfördes vid sju stycken 

tillverkande företag. Detta antal valde vi för att ha flera företag att jämföra. Vi har gjort en 

klassificering där vi har en grupp med effektiva företag och en grupp som vi klassificerat som 

41 Gyllberg & Svensson, 2000. 
42 Gyllberg & Svensson, 2000 
43 http://www.ad.se, 29 april, 2002 
44 Gyllberg & Svensson, 2000 
45 Lundahl & Skärvad, 1999. 
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lågeffektiva företag. Hur vi gjort denna klassificering finns att läsa nedan under 

datasammanställningsavsnittet. För att kunna se om några tendenser till skillnader finns 

mellan grupperna behövde vi undersöka mer än ett företag från varje gruppering. Anledningen 

till att vi valde standardiserade ostrukturerade och standardiserade strukturerade intervjuer var 

flera. Standardiseringen medförde att vi på förhand visste vilka frågor vi skulle ställa och i 

vilken ordning de skulle komma. Det var viktigt att frågorna ställdes i samma ordning till de 

olika respondenterna för att uppnå så likartade förutsättningar som möjligt. En annan fördel 

med att på förhand veta vilka frågor som skall ställas var att risken för att inte täcka in 

informationsbehovet minskade. 

 

Våra respondenter bestod av representanter från både ekonomiavdelningen och 

tillverkningsavdelningen. Genom att välja respondenter från dessa avdelningar ville vi fånga 

deltagare i kommunikationsprocessen mellan och inom ekonomi- och 

tillverkningsavdelningarna för att se om ett samband finns mellan kommunikation och 

lönsamhet.  

 

Anledningen till att vi valde att genomföra besöksintervjuer, som är en av många 

undersökningstekniker, är att de är snabba att genomföra. Det är lättare att förklara frågorna 

om de skulle upplevas som oklara och bortfallet minimeras jämfört med telefonintervjuer och 

postenkäter. Ytterligare fördelar var att det var en kontrollerad intervjusituation och att det 

fanns möjlighet till uppföljningsfrågor. En nackdel med intervjuer är den så kallade 

intervjuareffekten, denna innebär att intervjuaren kan komma att påverka respondenten, 

omedvetet, under intervjun. Vi förhindrade denna effekt så långt som möjligt genom att vi 

använde standardiserade intervjuer. Vi tror att fördelarna med intervjuer övervägde 

nackdelarna och att intervjuer gav oss bästa möjliga underlag för våra studier, utifrån våra 

förutsättningar. Bägge har varit med vid samtliga intervjuer och tillsammans sammanställt 

materialet direkt efteråt. 

 

Datasammanställning: 

 

För att sammanställa empirin så har vi delat in företagen i två grupper. Detta har vi gjort för 

att kunna jämföra företag som historiskt sett varit effektiva och de som varit mindre effektiva. 
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Vi har gjort uppdelningen efter hur företagens räntabilitet på totalt kapital varit under de 

senaste fyra åren. Enligt Ewing och Samuelsson är den långsiktiga lönsamheten ett 

användbart mått när man skall jämföra företag inom näringslivet. 46 Vi har dragit en gräns vid 

en genomsnittlig avkastning på åtta och en halv procent under dessa år. Denna siffra kom vi 

fram till genom att beräkna genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital i de branscher där de i 

studierna ingående företagen är verksamma. De företag som kommer över åtta och en halv 

procent i räntabilitet på totalt kapital klassificerar vi som effektiva och de som inte når upp till 

detta genomsnitt klassificerar vi som lågeffektiva då vi anser att branschernas genomsnitt är 

en bra måttstock för denna bedömning. Uträkningen av branschgenomsnittet har vi gjort med 

hjälp av de räkenskaper som presenteras på Statistiska Centralbyråns Internetsida.47 Av de sju 

företag vi undersökt är tre effektiva och tre lågeffektiva enligt denna klassificering, dessutom 

har vi ett företag som klassificerats som effektivt enligt annan bedömning som tidigare 

redovisats. 

 

Analysmetod: 

 
Vi har valt att analysera vårt empiriska material utifrån de ”K-ord” vi har ställt upp i teori och 

begreppskapitlet. ”K-orden” är en egen omarbetning av de ”K-ord” Erikson ställt upp som 

stöd för att bli en effektiv kommunikatör.48 Då vi hade svårt att sortera in en del väsentlig 

empiri i de åtta ursprungliga ”K-orden” har vi valt att lägga till ett nionde, Komplettering. I 

det nionde ordet är det framförallt empiri från den strukturerade delen av intervjuerna som vi 

har analyserat. Vi använder dessa ord för att jämföra de två kategorier av företag som vi ställt 

upp och undersöka om det är någon skillnad mellan dem. 

 
 

46 Ewing & Samuelsson, 1998 
47 http://www.scb.se, 29 april, 2002 
48 Erikson, 1998 
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I detta kapitel skall vi beskriva de undersökta företagen kortfattat, redovisa deras räntabilitet 

på totalt kapital samt redovisa våra sammanfattade empiriska iakttagelser. 

Företagsbeskrivningarna görs utifrån de broschyrer vi erhållit av företagen i samband med 

våra besök samt det som framkommit vid intervjuerna. Sammanfattningen av intervjusvaren 

tar sitt ursprung i våra intervjuanteckningar. Den del av intervjun som var standardiserad 

strukturerad, med fasta svarsalternativ, redovisas som en direkt sammanställning av 

respondenternas svar. Bifogat finns också kommentarer som kan ha påverkat det 

svarsalternativ som respondenten valt. Inget av de intervjuade företagen har begärt att få vara 

anonyma men vi väljer att inte ange vilket företag som hör ihop med vilket av 

räntabilitetsmåtten. Eftersom siffrorna är offentliga går det dock lätt att ta fram för den som är 

intresserad. Vi väljer också att inte namnge företagen vid vårt fortsatta arbete efter 

företagsbeskrivningarna. Vår uppfattning är att det inte har någon betydelse för 

undersökningen. Vi vill undersöka om det finns ett samband mellan kommunikation och 

lönsamhet. För att göra det har vi delat upp företagen i två kategorier. Genom att jämföra 

dessa med varandra kommer vi analysera om det är någon skillnad i kommunikationen mellan 

företag som vi anser som effektiva och de som vi kategoriserat som lågeffektiva.  

 

Företagsbeskrivningar: 

 

ABB I-R Waterjet Systems AB: 

 

ABB I-R är marknadsledande globalt på marknaden för tredimensionella 

vattenskärningssystem. ABB I-R är en joint venture mellan ABB och Ingersoll-Rand. Deras 

största marknad är Europa, men de exporterar också mycket till USA och Brasilien. 

Försäljningen i Sverige är näst intill obefintlig. Vattenskärningstekniken uppfanns för 25 år 

sedan och ABB I-R har varit långt framme på tekniksidan hela tiden. De är cirka 55 personer 

med fast anställning på ABB I-R men man har vanligtvis ytterligare 10 till 20 personer till 

från uthyrningsföretag. Det beror på stora svängningar i efterfrågan på deras produkter. På 

ABB I-R intervjuade vi deras projektekonom och även deras verkstadschef. 
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Aura Light AB: 
 

Aura Light bildades 1930 och hette då Luma Lampa. Under 60-talet var det gyllene tider och 

det var svårt att hitta arbetskraft, framförallt i Stockholm där produktionen fram till dess legat, 

därför utlokaliserades tillverkningen till Karlskrona och Kalmar. 1990 fick de en ny ägare i 

form av Procuritas. Strax därefter blev det ett oerhört priskrig på marknaden och Aura kunde 

inte konkurrera med stora tillverkare som Philips, Osram och General Electric. Därför lades 

glödlampsverksamheten ner och flera hundra anställda blev tvungna att sluta. Idag producerar 

man bara lysrör och man inriktar sig mot storförbrukarmarknader som företag och offentlig 

sektor. Nu finns produktionen enbart i Karlskrona, men säljkontor finns på flera platser i 

Europa. Aura ägs av ett brittiskt bolag som heter Bridgepoint och är nästan ensamma på 

marknaden för långlivade lysrör. De tillverkar speciallysrör för speciella miljöer, till exempel 

är det deras lysrör som lyser upp Öresundstunneln. De är nästan 150 anställda på Aura Light 

och vi har intervjuat ekonomi- och produktionschefen.  

 

Cascades Djupafors AB: 

 

Cascades är en av de ledande koncernerna inom massa, papper och förpackningskartong. I 

koncernen ingår företag i Canada, USA, Frankrike, Tyskland och Sverige. Cascades 

Djupafors är ett av över hundra företag i koncernen. Cascades Djupafors har tillverkat 

mekanisk massa sedan 1868 i Ronneby och har idag mer än 150 anställda. Den första 

kartongmaskinen byggdes 1936. Cascades Djupafors har kunder inom livsmedels-, leksaks-, 

läkemedels-, tobaks- och displayindustrin. På Cascades Djupafors har vi intervjuat 

ekonomichefen som tillträdde denna post i april 2001. Vi intervjuade också 

produktionschefen och en produktionsoperatör.  

 

Cetetherm AB: 

 

Cetetherm är Europas ledande tillverkare av värmeväxlingssystem för värme och varmvatten. 

De har en världsledande ställning inom området kompakta fjärrvärmecentraler. Cetetherm-
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gruppens huvudkontor och huvudproduktionsanläggning finns i Ronneby, man har också 

dotterbolag och produktion i ett flertal länder i Europa. Cetetherm är en del i Alfa-

Lavalkoncernen. Ronnebyfabriken har cirka 70 anställda. På Cetetherm har vi intervjuat 

ekonomi- och produktionschefen och även en produktionscontroller. 

 

Gapro Ronneby AB: 

 

Gapro Ronneby AB påbörjade sin verksamhet 1964 med tillverkning av furulister. Idag består 

produktprogrammet av många olika interiörprodukter i trä, men furulist är fortfarande den 

största produktgruppen. Produktionen sker i två fabriker, en i Ronneby och en i Kallinge. 

Försäljning sker huvudsakligen till byggvaruhandel, träindustri och byggvaruhus i 

Skandinavien. Gapro Ronneby har cirka 120 anställda och ingår i Geijerträkoncernen 

tillsammans med nio andra företag. Koncernen är uppdelad i två huvuddelar; Geijer Timber 

och Gapro där Gapro Ronneby är en del. På Gapro Ronneby intervjuade vi en ekonom samt 

deras produktionschef. Under arbetets gång, men efter intervjuerna, blev Geijerträ uppköpt av 

Södrakoncernen. 

 

Karlshamns AB: 

 

Karlshamns AB är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska 

specialfetter. De levererar specialfetter över hela världen och är marknadsledare i Norden och 

Östeuropa. Livsmedelsindustrin är Karlshamns största kundsegment och Sverige är den 

enskilt största marknaden. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden; Oils & Fats, Technical 

Products och Feed Materials. Inom Oils & Fats finns tre affärssektorer; Chocolate & 

Confectionery Fats, Edible Oils och Lipids for care. De har produktion i Sverige, 

Nederländerna och Storbritannien. Huvudkontoret och den största produktionsanläggningen 

finns i Karlshamn. Karlshamns har strax under 500 anställda. På Karlshamns har vi intervjuat 

controllern på Edible Oils, en del av Oils & Fats samt företagets produktchef. 
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AB Viking Timber: 

 
Viking Timber är ett företag i sågverksindustrin. Viking Timber ingår i en koncern vars 

moderbolag är Andersson & Sjöberg-gruppen. De har två systerbolag, Fredrikssons Trä AB 

och Göteborgs Trä & Fanér AB. Viking Timber finns på sex platser i Blekinge och nordöstra 

Skåne. Verksamheten i Asarum är navet i verksamheten. Viking Timber har cirka 140 

anställda. På Viking Timber i Asarum intervjuade vi deras controller, han är även koncernens 

controller. Vi intervjuade också en produktionsledare. 

 

De undersökta företagens räntabilitet på totalt kapital: 

 

Nedan presenteras de undersökta företagens räntabilitet på totalt kapital i form av 

genomsnittligt värde under de senaste fyra åren samt det senaste årets värde. Materialet är det 

senast publicerade i Affärsdatabasen.49 Siffrorna presenteras efter stigande genomsnittlig 

räntabilitet på det totala kapitalet och har inget med den ordning vi beskrivit företagen att 

göra. Företagen har sedan grupperats i två grupper baserat på deras genomsnittliga räntabilitet 

på totalt kapital, i relation till vad dessa företags gemensamma branschgenomsitt varit under 

det senast publicerade året av Statistiska Centralbyrån.50 

 

Företag Genomsnitt senaste 4 åren Senaste året 

1 -6,72 -8,47 

2 -2,19 3,36 

3 5,58 6,02 

4 10,14 9,00 

5 10,17 -11,65 

6 13,62 13,87 

7 Bedömt högst av de undersökta Bedömt högst av de undersökta 

Tabell 1: De undersökta företagens räntabilitetsmått 

 

49 http://www.ad.se, 29 april, 2002 
50 http://www.scb.se, 29 april, 2002 
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För företag nummer sju i tabellen finns inget tillgängligt värde utan företaget har bedömts 

enligt tidigare redovisad bedömning. Det gemensamma branschgenomsnittet för dessa företag 

var strax över åtta och en halv procent.   

 

Intervjusammanställning: 
 

Hur ofta får ni/lämnar ni ut rapporter? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Genomgående för alla utom ett av de företag vi undersökt var att de använder sig av både 

vecko- och månadsrapporter. Ett företag hade inga veckorapporter, de hade bara 

månadsrapporter. Produktionschefen i detta företag sade: ”det viktigaste är vårt mycket 

utvecklade mötessystem, vi har månadsmöte där hela avdelningen är med.”. Det finns också 

en del företag som har daglig rapportering. Ett annat system som vi funnit är rapportering 

efter varje arbetsorder, rapporteringen är då inte bunden till en speciell dag eller vecka, utan 

rapporten tas fram när arbetsordern är färdig. Det fanns ett företag som håller på att utveckla 

ett realtidssystem, där man kan se rapporter på dataskärmar vid maskinerna i realtid, direkt 

när det händer. Ekonomen kallade detta ”vår lilla baby”. 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Även här använder sig alla av månadsrapporter, de flesta har dessutom precis som de 

effektiva företagen också veckorapporter. Ett företag hade enbart månadsrapporter, men de 

hade möjlighet att ta ut rapporter precis när de ville ur sitt intranät. Det fanns företag som 

gjorde fullständiga bokslut varannan till var tredje månad. Det fanns också de som lämnade ut 

rapporter dagligen. Ett par företag hade noggrannare rapportering varje kvartal. 

 

Till vilka förmedlas rapporterna? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

I de företag vi undersökt gick ekonomirapporterna ut till produktionscheferna eller 

motsvarande, produktionscheferna har sedan ansvaret för att förmedla dessa vidare till förmän 

och kollektivanställda. I ett företag förmedlades rapporterna inte ut på papper till de 

kollektivanställda utan de hade i stället veckomöten och kvartalsmöten där ekonomiska frågor 
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m.m. diskuterades. Det fanns också några företag som hade månadsmöte med alla i 

produktionen.  

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Hos dessa företag var det lite olika till vilka rapporterna förmedlas. I ett företag fick alla 

funktionschefer dem i samband med månadsmöten. I ett annat gick de bara ut till arbetsledare 

och mer sällan till de kollektivanställda. I ett tredje gick de ut till alla avdelningar och var där 

tillgängliga för alla.  

 

Hur kommuniceras rapporterna till andra avdelningar/underställd personal? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

De flesta av dessa företag sätter upp veckorapporter och månadsrapporter på anslagstavlor så 

att personalen i produktionen kan se dessa. Rapporterna förmedlas också via vecko-, månads- 

och kvartalsmöten, det är lite olika hos företagen. I ett par företag fanns ett väl fungerande 

nätverk där rapporterna fanns att tillgå, i ett företags intranät kunde även de kollektivanställda 

lägga in saker de ville informera om eller diskutera. Ekonomen på ett av de undersökta 

företagen ansåg också att deras bonussystem var ett sätt att rapportera ut hur det går till de 

kollektivanställda, de fick bonus efter företagets resultat. För flera av företagen var möten det 

centrala sättet att förmedla rapportinnehållet till de kollektivanställda.  

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Ett företag förmedlade enbart försäljningsinformation och kvantiteter till underställda, ”de 

kollektivanställda får inte veta för mycket eftersom det då kan komma ut”. De hade ett ganska 

litet utbyte mellan avdelningarna enligt controllern. Produktchefen i samma företag sa dock 

att det mesta fanns att hämta på intranätet. Ett annat företag skickade mail eller papper till alla 

arbetsledare och hade möten med personalen varje kvartal, rapporter sattes även upp på 

anslagstavlor. En controller yttrade följande: ”Frågan är hur mycket folk egentligen bryr sig 

om informationen– men de kan ju inte bry sig om de inte har något att bry sig om, vi måste bli 

bättre på att informera.” Det fanns också ett företag där produktionschefen förmedlade det 

som kommit fram på månadsmötet till underställd personal. Detta företag hade också 

morgonmöte där gårdagens produktionssiffror diskuterades. Varje vecka sattes det också upp 

en kort sammanfattning av veckans produktionssiffror på anslagstavlor. 
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Vilka anser du är de tre viktigaste rapporterna som utbyts mellan avdelningarna? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Den viktigaste rapporten genomgående anses resultatrapporten vara, ”det är till sist och synes 

den som avgör företagets framtid”. Annars verkar rapporter om leveranssäkerhet och 

orderingång vara betydelsefulla. I ett företag där man arbetar helt i projekt var tidsplanen 

väldigt viktig, materiallistor likaså. Ett företag sade att månadsbokslutet var viktigt, men 

egentligen var det alla möten som de hade varje månad som var viktigast för rapportering. 

Produktionschefen i ett företag ansåg att det inte var någon rapport som är viktigast, viktigast 

är det som kommer fram på deras möten. Visst tyckte han att det fanns betydelsefulla 

rapporter, men deras möten gav ännu mer. 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Ett företag ansåg att resultat- och balansräkningen tillsammans med försäljningsrapporten var 

de viktigaste rapporterna. Ett annat tyckte att Produktionsrapporterna, Marknadsrapporten och 

Periodbokslutet och allt som ingår däri var det viktigaste. Ett tredje ansåg att 

veckorapporterna, månadsrapporterna och den interna produktionsrapporten var viktigast.  

  

Vad är det som är särskilt viktigt för dig i dessa rapporter? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Både ekonomichefen och produktionschefen i ett företag ansåg att orderingången, 

leveranssäkerheten och resultatet var det viktigaste, de var viktiga för att styra verksamheten. 

Resultatet verkar gemensamt vara det viktigaste. Antal arbetade timmar och icke-belagda 

timmar var också viktigt. Andra viktiga saker vi upptäckt är kassationssiffror, lagerutveckling 

och kapitalbindning.  

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Ett företag sade att resultat- och balansräkningen och även försäljningsrapporter är viktig för 

dem. Ett annat tyckte att sågutbytet, volymer och marknadspriser, ”Det vi kan påverka är vår 

egen performance”. Ekonomichefen på ett företag ansåg att det var resultatet som var det 

viktigaste, i samma företag ansåg produktionschefen att det är produktionssiffrorna som är 
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viktiga. I detta företag tyckte en kollektivanställd: ”Ingenting egentligen, för att sköta mitt 

jobb behöver jag dem inte alls. De är mer för det allmänna intresset.” 

 

Uppstår det ofta diskussioner runt rapporterna, mellan avdelningarna? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Produktionschefen i ett företag tyckte inte att det fördes så mycket diskussioner, det var bara 

vid månadsrapporterna då han och produktionscontrollern gick igenom sifforna i ett par 

timmar. Ekonomichefen i samma företag tyckte att allt var så inarbetat så det behövdes inte så 

mycket diskussioner. 

 

I ett annat företag arbetade produktionschefen och ekonomen väldigt mycket tillsammans så 

där förs naturligt väldigt mycket diskussioner. Ekonomichefen i ett tredje företag uttryckte sig 

så här: ”Vi tycker att produktionen gör ett väldigt bra jobb med att ta fram den information vi 

behöver, behöver vi något mer tar vi upp det med dem.” Han menade att de hade stor 

ekonomisk medvetenhet eftersom de själva tar fram rapporterna att diskussioner inte behövs 

särskilt ofta. 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

En controller sa: ”Nej, vi hinner inte med så mycket. Det mesta tas upp på månadsmötet.” På 

ett annat företag sade produktionsledaren att det diskuterades alldeles för lite, det blev nästan 

bara diskussioner om man låg långt under budget. Controllern i samma företag höll med, det 

är alldeles för lite med personalen, det blir mest diskussioner vid ledningsmöten. ”Jag tycker 

nog överlag att vi har lite för lite diskussioner.”  

 

Ekonomichefen i ett annat företag sa att det kan man inte säga att det gör. ”Vi får besök ibland 

när någon tycker något är konstigt. Rapporterna läses nog väldigt selektivt hos 

tillverkningsavdelningen, det är ju väldigt mycket information som måste vara med på grund 

av koncernledningens krav.” Produktionschefen i samma företag sa: ”Nä det kan jag väl i 

ärlighetens namn inte säga att det gör. De flesta tar bara det till sig lite snabbt utan att ha 

några kommentarer, lite kommentarer förekommer bara någon gång ibland.” 
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Uppstår det ofta diskussioner runt rapporterna, inom avdelningen? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Ekonomichefen på ett företag: ”Nej, Vi är fem ekonomer som jobbar här och vi är alla väldigt 

överens. I och för sig pratar vi ganska mycket om innehållet, så man får nog säga att vi 

diskuterar ganska mycket.” Produktionschefen i samma företag har diskussioner en gång per 

vecka med andra tjänstemän i produktionen där allt diskuteras omfattande. Produktionschefen 

i ett annat företag diskuterar mycket med förmännen.  

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Ekonomichefen i ett företag säger att alla vet vad som skall göras därför har de inte så mycket 

diskussioner. Däremot tror han att produktionsavdelningen för mycket diskussioner, 

framförallt om något inte är som det ska. En annan ekonomichef säger så här: ”Alla vet vad 

de skall göra vid månadsboksluten, så särskilt mycket diskussioner blir det inte.” 

Produktionschefen i samma företag, säger också han, att så mycket diskussioner förekommer 

nog inte. En kollektivanställd säger att det mest är bonusen och lönelappen som diskuteras 

inte så mycket runt rapporterna. 

 

Leder rapporterna ofta till några åtgärder? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Den här kategorin av företag reagerar framförallt när rapporterna visar på problem med 

leveranssäkerheten, kvalitetsmål, budgetavvikelser samt orderingången. De flesta företagen 

tyckte att rapporterna ofta leder till åtgärder, en projektekonom sade följande: ”Något är det 

nästan alltid som uppmärksammas och som gör att nya beslut måste fattas, vi har full 

uppföljning hela tiden.” 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Några företag anser att rapporterna leder till åtgärder då det produceras för lite utifrån det som 

är budgeterat. Ett företag har svårt att se kopplingen mellan rapporter och åtgärder, deras 

åtgärder uppkommer genom diskussioner. I ett annat företag svarar produktionschefen: ”Ja 

mer och mer, men tyvärr präglas vår verksamhet fortfarande av många 

brandkårsutryckningar”. Samma företag har skapat ett förbättringsprogram med 
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”miniprojekt” som utgår från det som framkommer i rapporterna. En produktionsledare på ett 

annat företag ser det som en indikation på att maskinparken börjar bli sliten. Ett av företagen 

tyckte att rapporterna ofta leder till åtgärder, allt kontrolleras noggrant. Ibland sker åtgärder på 

grund av skattemässiga skäl. ”Ibland om resultatet blir väldigt bra kanske vi skriver upp 

kostnaderna någonstans för att balansera lite.” 

 

Uppstår det ofta spontana diskussioner runt de ekonomiska frågorna (både inom och 

mellan avdelningarna)? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Det förekommer i stort sett dagliga diskussioner inom produktions och ekonomiavdelningarna 

samt mellan produktionsavdelningen och produktionscontroller. Framförallt är diskussionerna 

intensivare vid positivt eller negativt fabriks- och produktionsresultat. En produktionschef 

sade att det diskuteras väldigt mycket bland de kollektivanställda ”Det är roligt att sånt 

intresse visas från folket på golvet”. Bonussystemet är ett vanligt återkommande 

diskussionsämne i de företag som tillämpar det. 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Även här diskuteras det ganska mycket, de spontana diskussionerna handlar främst om 

bonussystemet, i de företag som tillämpar det. Produktionschefen i ett företag sade: Ja, det gör 

det – det finns ett stort intresse nu efter den positiva vändningen. I övrigt uppstår 

diskussionerna i samband med möten, oftast då produktionen varit under budgeterad nivå. Ett 

annat företag sade att det var mycket diskussioner just nu med alla kostnadsbesparingar och 

ekonomiutbildningen som alla skall genomgå. Controllern på ett företag sade: ”Ja det gör det 

nog jämt och ständigt och mer och mer”. 

 

Kan du ge något exempel på vad ni diskuterade senast? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

”Implementeringen av det nya systemet realtidskörningen”, det vill säga systemet där 

maskinoperatören i realtid ser hur hög produktionen är för tillfället, detta säger 

produktionscontrollern och produktionschefen i mun på varandra. Ett annat företag 

diskuterade den låga orderingången vid sin senaste diskussion. Ekonomisystemet och 
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leveranser var föremålen för den senaste diskussionen hos ett annat företag. IT-frågor var 

något som diskuterades flitigt på ett av de företag vi intervjuat. 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

I företag med bonussystem rörde den senaste diskussionen just detta. Andra saker som 

diskuterats är missade kundfordringsförsäkringar, hur mångfalden av billiga råvaror påverkar 

produktionsvolymen (billigare på pappret men lägre produktionsvolym) samt hur de senaste 

årens investeringar minskat vinsten, besparingsprogram och ekonomiutbildningen som hela 

personalen genomgår. Produktionspersonalen på ett företag diskuterade varför de hade så 

mycket outnyttjad kapacitet förra året, diskussionen slutade i ett konstaterande om att det hade 

med flödet att göra och de frågade sig hur de skulle komma till rätta med det. 

 

Vad eller vem styr innehållet i rapporterna? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Företag som ingår i stora koncerner styrs av koncernstandardiserade rapporter dock inte de 

”fabriksinterna” rapporterna även om koncernstandarden avspeglar sig till viss del även i dem. 

En ekonomichef sade följande: ”Det är klart att om vi inte haft den ägare vi har idag så hade 

nog rapporterna sett något annorlunda ut. Däremot så tycker jag inte att ägarens behov gör 

att rapporteringen är bortkastad för oss, vi använder mycket av det själva.” I samma företag 

sade produktionschefen att ”Jag har inte upplevt att ägarna är något problem, vill vi göra 

investeringar och underbygger det med argument så brukar de inte neka oss det, till exempel 

så har vi gjort mycket miljöinvesteringar på sistone”. De företag som inte ingår i stora 

koncerner utformar sina rapporter själva, samverkan mellan produktion och controller där 

produktionens behov styr till största del. Projektekonomen i ett företag tyckte dock att det var 

lite jobbigt med den fluktuerande fokuseringen av nyckeltal från koncernledningen, ”Just nu 

är det bara cash-flow som fokuseras. Men, det går alltid att ändra lite så att de av 

koncernledningen fokuserade nyckeltalen blir bra.” 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

I ett företag där rapporter sänds till koncernen styrs innehållet av denna. Detta företag säger 

sig ha stora problem med samarbete över landsgränserna, det är framförallt språkproblem som 

ställer till det. Ett annat företag styr sina rapporter helt själva, där är det controllern som styr 
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och han är även controller för koncernen. Controllern sade: ”Vi försöker utforma dem efter 

önskemål från produktionen”. Produktionsledaren i samma företag ansåg att ledningen styr 

innehållet. Ett tredje företag styrdes indirekt av styrelsen som ställer krav på vad som skall 

vara med. De flesta företagen uppger att de inte saknar något i rapporterna.  

 

Hur uppfattar ni diskussionen runt de ekonomiska rapporterna? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Avvikelser från budget diskuteras, framförallt negativa avvikelser, och diskussionerna ses 

som en naturlig del av verksamheten. Allt som mäts blir intressant och personalen engagerar 

sig i mätningen, lite grovt kan det sägas att det inte är resultatet av mätningen utan själva 

mätningen som ger resultat. ”De ekonomiska diskussionerna försöker vi hålla på ett språk 

som alla förstår innebörden av.” Även koncernens kortsiktighet i ekonomin diskuteras, 

verkstadschefen i ett företag sade att: ”Så fort det går dåligt, det behöver bara vara ett 

kvartal, så kommer osthyveln fram och nedskärningar görs – det är en väldig kortsiktighet 

idag”.  

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Controllern vid ett företag tyckte att de diskuterar rapporterna jämt och ständigt, det är nog 

mycket på grund av att det är nytt, tror han. Vid ett par andra företag diskuteras det mer 

överlag. Anledningarna till de mer allmänna diskussionerna är att en negativ trend är bruten 

och företaget går med vinst för första gången på länge. En annan anledning till diskussioner är 

den nyss genomförda implementeringen av ett nytt rapportsystem i ett företag, bonussystem 

diskuteras också flitigt. En ekonomichef sade att vi har en väldigt öppen diskussion, mycket 

tack vare en ny VD. 

 

Upplever du att kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna har någon 

betydelse för företagets ekonomiska framgång? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Företagen i denna kategori är rörande överens om att kommunikationen av och runt de 

ekonomiska rapporterna har betydelse för lönsamheten. De ekonomiska rapporterna liknas vid 

hastighetsmätare och måttstockar för företaget. En produktionschef uttryckte det så här: ”Oh 
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ja, oh ja definitivt, som att köra med eller utan ratt.” En annan verkstadschef sade: ”Vet man 

inte att det går dåligt kan man inte påverka, därför är kommunikation väldigt viktigt.” Vi fick 

också följande citat av en ekonomichef: ”Först en siffra – sedan en siffra en gång till – sedan 

ser man förändring – sedan uppstår en intern fight, det är lätt att få igång folk med 

tävlingar.”  

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

En controller säger: ”Absolut, kommunikationen spelar en viktig roll i att motivera och 

engagera medarbetarna, som leder till en ökad medvetenhet som i allra högsta grad påverkar 

beteendet.” Ett företag kommunicerar med sin personal genom att bjuda på smörgåstårta eller 

restaurangbesök när produktionsrekord sätts. Det handlar om att alla skall förstå att de 

påverkar resultaträkningen, kommunikationen måste föras på ett begripligt sätt. En 

produktionschef ser kommunikationen som en feedback till personalen vid maskinerna ”det 

visar ju vad vi gjort”. En annan produktionschef ser kommunikationen som grunden till nästa 

förbättringsmöjlighet. 

 

Anser du att ledningen/ekonomifunktionen är lyhörda för synpunkter på den 

ekonomiska informationen? 

 

Företag med RT överstigande åtta och en halv procent 

Företagsledningar och ekonomiavdelningar upplevs som lyhörda. Ett företag tillämpar ett 

förslagssystem där företagsledning måste motivera varför ett förslag förkastas om det inte 

implementeras. Däremot upplevs inte koncernledningar i de stora koncernerna alltid som 

lyhörda. 

 

Företag med RT understigande åtta och en halv procent 

Även här uppfattas ledningarna i storkoncernerna som bristande i lyhördheten. På 

företagsnivå finns dock fortfarande förbättringar att göra. En produktionsledare tar upp ett 

konkret exempel, ”vår företagsledning har inte varit så lyhörda när de har försökt att 

förklara vårt viktigaste nyckeltal för personalen. De har försökt fyra gånger utan att lyckas 

och då fungerar det inte att styra verksamheten med det, de borde ha märkt det tidigare.” En 

controller, som ingår i företagsledningen uttryckte sig så här: ”vi får alldeles för lite 

synpunkter, det kanske beror på att vi inte informerar tillräckligt”. Däremot tyckte 
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produktchefen i ett företag att ledningen var lyhörd, han sa så här: ”Ja, framförallt nu när vår 

VD har initierat ekonomiutbildningen för personalen.” 

 

Sammanställning av den strukturerade intervjudelen: 

 

En del av vår intervju var strukturerad med färdiga svarsalternativ. Svaren vi fick på denna 

del redovisas nedan. När vi skriver Ekonomi RT > 8,5, är detta svar från respondenter från 

ekonomiavdelningar på de företag vi intervjuat som vi klassificerat som effektiva och så 

vidare. Vi intervjuade två personer vid respektive företag. Vid två av företagen hade vi 

dessutom ytterligare en respondent, därför har vi 16 svar redovisade på varje fråga nedan. 

 

Tag ställning till följande påståenden: 

 
Vi diskuterar de ekonomiska rapporterna ingående 

 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5    2 3 
Ekonomi RT < 8,5   1  2 
Produktion RT > 8,5   1  3 
Produktion RT < 8,5  1 2 1  
 
 
 
I rapporter och mått fångas det som verkligen är viktigt för vår framgång 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5   1 1 3 
Ekonomi RT < 8,5    2 1 
Produktion RT > 8,5    2 2 
Produktion RT < 8,5    3 1 
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De kollektivanställda spelar en viktig roll i diskussionen runt de ekonomiska frågorna 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5 1 2  1 1 
Ekonomi RT < 8,5  1  1 1 
Produktion RT > 8,5  1  2 1 
Produktion RT < 8,5  2 1  1 
 
Kommentarer till föregående fråga: En av produktionscheferna i ett lågeffektivt företag som 
svarat med en tvåa sade att: ”Det var en svår fråga, det är på olika nivåer. Ekonomiska frågor 
presenteras för dem, men det är ingen ständig dialog. De kan inte påverka så mycket”. 
 
 
 
Vår verksamhet präglas av en hög grad av ekonomisk medvetenhet och förståelse för 

ekonomins roll 

 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5    2 3 
Ekonomi RT < 8,5   1 2  
Produktion RT > 8,5   1  3 
Produktion RT < 8,5   2 2  
 
 
 
De ekonomiska rapporterna används huvudsakligen som styrinstrument 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5   1 1 3 
Ekonomi RT < 8,5    2 1 
Produktion RT > 8,5   1 1 2 
Produktion RT < 8,5  1 2 1  
 
 
 
De ekonomiska rapporterna används huvudsakligen för kostnadsmätning i efterhand 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5   4 1  
Ekonomi RT < 8,5 1   2  
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Produktion RT > 8,5   2 2  
Produktion RT < 8,5  1 1 2  
 
 
 
Vi tillämpar en långtgående decentralisering i vårt företag 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5  1  3 1 
Ekonomi RT < 8,5   1 2  
Produktion RT > 8,5  1  2 1 
Produktion RT < 8,5   3 1  
 
Kommentarer till föregående fråga: På ett av de effektiva företagen sades av projektekonomen 
som svarade med en trea att ”Vi är väldigt decentraliserade här, men koncernen är väldigt 
centralstyrd”. På ett av de lågeffektiva företagen sades både från ekonomi- och 
produktionschefen som svarade med varsin trea att det är något de strävar mot, men att de inte 
är där idag. De har en ny VD som jobbar mot detta, det säger att det nu finns en långsiktighet 
som inte funnits tidigare. 
 
 
 
Ekonomiavdelningen/ledningen är intresserade av feedback 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5     5 
Ekonomi RT < 8,5    1 2 
Produktion RT > 8,5    3 1 
Produktion RT < 8,5    3 1 
 
 
 
Kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna leder till ökad lönsamhet 
 
 Instämmer inte 

alls 
Instämmer helt  

 1 2 3 4 5 
Ekonomi RT > 8,5     5 
Ekonomi RT < 8,5   1  2 
Produktion RT > 8,5    1 3 
Produktion RT < 8,5  1 1 2  
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Följande avsnitt innehåller vår analys av det insamlade empiriska materialet. För att göra vår 

analys använder vi oss av de ”K-ord” som vi beskrivit i teoriavsnittet. Vi använder dessa för 

att analysera de två kategorier av företag som vi ställt upp. När vi analyserar kommer vi att ha 

de kommunikationsmodeller som beskrivits i teoriavsnittet som underliggande 

analysmodeller. ”K-orden” fanns i sin tur i bakgrunden för Erikson när han utvecklade den 

modell där han ser ett samband mellan kommunikation och lönsamhet. Vi kände att de ”K-

ord” som Erikson ställt upp inte var helt tillfredsställande för oss när vi skulle analysera 

empirin. Därför utökade vi dessa med ytterligare ett ord som vi kallar Komplettering. I 

analysen kommer vi att undersöka om det finns ett samband mellan intern kommunikation 

och lönsamhet. Det kommer vi att göra genom att jämföra de två företagskategorierna vi ställt 

upp.  

 

Konkret: 
 

Det är viktigt att det som kommuniceras framförs på ett konkret sätt så att deltagarna i 

processen har möjlighet att begripa det som diskuteras. Alla har vi vårt eget ”fikonspråk” med 

mer eller mindre krångliga förkortningar och fackuttryck. Det språket kan fungera om man 

kommunicerar med människor med liknande bakgrund eller funktion i företaget, för andra blir 

budskapet helt obegripligt.51 

 

Ordet konkret handlar alltså framförallt om vilket språk som används, om det som 

kommuniceras kan förstås av alla. Det är viktigt att informationen kommuniceras på ett 

konkret sätt så att det budskap som avsändaren sänder kan avkodas av mottagaren utan 

förvrängning.52 När vi varit ute och intervjuat företag har vi tyckt oss kunna se att både de 

effektiva och de lågeffektiva företagen har mycket möten och kommunikation mellan 

avdelningarna. Det verkar dock som att de effektiva genomgående har både mer 

kommunikation och bättre mottagaranpassad kommunikation än vad de lågeffektiva har. Ett 

av de effektiva företagen uttryckte att de på möten försöker använda sig av ett språk som alla 

51 Erikson, 1998 
52 Jacobsen & Thorsvik, 1998 
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förstår innebörden av. Motsatsen hittade vi i ett av de lågeffektiva företagen där controllern 

sade: ”de kollektivanställda får inte veta för mycket eftersom det då kan komma ut”. Ett annat 

av de lågeffektiva företagens produktionschef tyckte så här: ”vår företagsledning har inte 

varit så lyhörda när de har försökt att förklara vårt viktigaste nyckeltal för personalen. De 

har försökt fyra gånger utan att lyckas och då fungerar det inte att styra verksamheten med 

det, de borde ha märkt det tidigare.” Detta tolkar vi som att de inte använder sig av rätt språk 

när de försöker förmedla ett budskap till de anställda. 

 

Koncentrerad: 
 

Det gäller att fokusera på väsentliga fakta. Det är betydligt svårare att koncentrera 

kommunikationen än att göra den svulstig men det underlättar för mottagaren.53  

 

Ordet koncentrerad handlar alltså framförallt om två saker, hur rapporteringssystemet är 

utformat och om det fokuserar på viktiga fakta. Det är av väsentlig betydelse att det 

förmedlade budskapet inte innehåller för mycket information så att det viktiga försvinner i 

mängden. Överlag är företag som ingår i koncerner styrda av standardiserade rapporter då de 

rapporterar till koncernen, i dessa företag är det lätt att rapporterna kommer som en tjock 

lunta med papper som ingen riktigt läser. Ett exempel på detta fick vi från en ekonomichef i 

ett av de lågeffektiva företagen: ”Rapporterna läses nog väldigt selektivt hos 

tillverkningsavdelningen, det är ju väldigt mycket information som måste vara med på grund 

av koncernledningens krav.” Vi tycker oss ha kunnat se att de effektiva företagen är bättre på 

att ur de koncernstyrda rapporterna ta ut det som är viktigt för respektive avdelning internt. 

Ekonomichefen på ett av de effektiva företagen sade: ”Det är klart att om vi inte haft den 

ägare vi har idag så hade nog rapporterna sett något annorlunda ut. Däremot så tycker jag 

inte att ägarens behov gör att rapporteringen är bortkastad för oss, vi använder mycket av det 

själva.” Det vi märkt är att de flesta av både de effektiva och de lågeffektiva företagen 

använder sig av möten och anslagstavlor som sina främsta kommunikationsmedel. Vi 

bedömer dock att de effektiva företagen verkar ha varit något bättre på att koncentrera 

informationen och anpassa den till mottagaren, se även under ”K-ordet” konkret. 

  

53 Erikson, 1998 
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Koordinerad: 
 

Koordinerad – Om budskapet vinklas på olika sätt av olika deltagare kan förvirring skapas 

och kommunikationen blir ineffektiv. Med koordinerad kommunikation menas också att den 

är samordnad över tiden så att man inte får ett budskap på en presskonferens samtidigt som 

andra fakta finns utlagda till exempel på företagets intranät.54 

 

Ordet koordinerad handlar alltså framförallt om att se till att inte olika budskap figurerar 

samtidigt. Ett sätt att koordinera informationen som kommuniceras är att ha en öppen, ärlig 

och ofta återkommande dialog. De flesta företagen i undersökningen kommunicerar via 

anslagstavlor. Däremot, som redan konstaterats, så har de effektiva företagen en tätare 

återkommande verbal kommunikation med personalen än vad de lågeffektiva företagen har. 

Redan i problemdiskussionen uppmärksammade vi Eriksons teori om att en viktig roll för en 

effektiv intern kommunikation är att underlätta samarbeten och motverka ryktesspridning. 

Rykten beror oftast på ofullständig, missvisande eller otydlig information och leder ofta till en 

sänkt motivation hos personalen. Vi har inte sett några större skillnader mellan de effektiva 

och de lågeffektiva företagen vad gäller koordinerad information. Båda kategorierna har en 

öppen, ärlig och ofta återkommande dialog. Båda har regelbundna möten och andra sätt att 

kommunicera på. Det enda som skulle kunna tyda på en mindre öppen företagskultur hittade 

vi i ett av de lågeffektiva företagen, där controllern sade att: ”de kollektivanställda får inte 

veta för mycket eftersom det då kan komma ut”. Här finns alltså en risk för ryktesspridning 

och sänkt motivation.  

 

Kontinuerlig: 
 

Kontinuerlig – Det räcker inte att ägna sig åt kommunikation ett par veckor för att sedan låta 

bli, kontinuitet är oerhört viktig för att skapa trovärdighet. Det gäller inte minst under perioder 

av förändringsarbete, där extra stora krav ställs både internt och i dialogen med omvärlden.55  

 

Ordet kontinuerlig handlar alltså framförallt om hur ofta och hur regelbunden 

kommunikationen är. I en jämförelse mellan våra undersökta företag finner vi att samtliga har 

54 Erikson,1998 
55 Erikson, 1998 
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en kontinuerlighet i sin interna kommunikation. Det som skiljer effektiva från lågeffektiva 

företag är frekvensen i kommunikationen, framförallt frekvensen i den verbala interna 

kommunikationen. Om vi gör en jämförelse mellan effektiva och lågeffektiva företag när det 

gäller uppkomsten av spontana ekonomiska diskussioner så upptäcker vi följande; i effektiva 

företag uppstår det i stort sett dagliga spontana diskussioner medan det i lågeffektiva företag 

är mer sällsynt med spontana diskussioner förutom i samband med möten och då diskuteras 

det företrädesvis om bonussystem. En intressant iakttagelse är att ett av de effektiva företagen 

sade sig inte ha så mycket rapporter men de har istället en företagskultur som är präglad av 

många möten. Detta tolkar vi som att den verbala kommunikationen är effektivare än den 

skriftliga kommunikationen då företagsledningen skapar tillit, förtroende och förståelse hos 

personalen. Tolkningen är gjord utifrån Högströms teori om att ledningens avstånd i 

förhållande till verksamheten har betydelse för tillit, förtroende och förståelse.56 Möten där 

rapporter gås igenom är en mer kontaktskapande process än rapporter på en anslagstavla.  

 

När vi intervjuade företagen hade vi även en standardiserad strukturerad intervjudel där vi bad 

våra respondenter ta ställning till ett antal påståenden. Ett av dessa var: Vi diskuterar de 

ekonomiska rapporterna ingående. Här märkte vi en tydlig skillnad i hur de effektiva 

företagen svarade gentemot de lågeffektiva. Nästan alla respondenter i de effektiva företagen 

instämde helt att så var fallet medan svaren från de lågeffektiva var mer varierade. Detta 

styrker ännu mer det vi fått som svar under intervjuerna, de effektiva företagen har fler möten 

och allmänna diskussioner av ekonomiska frågor än de lågeffektiva. Svaren vi fick på detta 

påstående visas i följande diagram: 

 

56 Högström et al, 1999 
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Diagram 1: Vi diskuterar de ekonomiska frågorna ingående. 

 

Anslagstavlan kan jämställas med den första traditionen av kommunikation, där kontakten är 

linjär och tämligen mekanisk till sin karaktär. Spontana diskussioner och möten kan jämställas 

med den andra och något senare traditionen som betraktar kommunikationen som en mer eller 

mindre gemensam aktivitet mellan dem som ingår i den, som en interaktion. Här talas inte om 

sändare och mottagare utan om deltagare.57 Kommunikationen blir ”en process där 

deltagarna tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse”.58 

Personalen i de effektiva företagen i vår undersökning är mer deltagare i en dialog än 

personalen i de lågeffektiva, medan personalen i de lågeffektiva företagen känns mer som 

mottagare och sändare i kommunikationen än personalen i de effektiva. Detta stämmer inte 

helt på alla företag men det finns tendenser som tyder på att så är fallet. Även de lågeffektiva 

företagen använder sig av möten och de effektiva av anslagstavlor, men tvärtom är mest 

vanligt hos respektive kategori. 

 

 

57 Larsson, 2001 
58 Rogers i Larsson, 2001, s.26 
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Konsekvens: 
 
Konsekvent – Den information som utbyts måste vara konsekvent över tiden. Om budskapet 

ändras från vecka till vecka kommer tillförlitligheten snabbt att urholkas. Det gäller att redan i 

förväg beakta vilka följder informationsspridningen får i ett senare skede. Om oklarheten är 

stor om var organisationen står längre fram, så måste kommunikationen också förmedla denna 

osäkerhet. Det är bättre för medarbetarna att få löpande fakta efterhand med vissa brister, än 

att tvingas ta tillbaka det redan sagda därför att verkligheten förändrats.59 

 

Ordet konsekvens handlar i vår undersökning framförallt om att rapportinnehållet är 

återkommande mellan de olika rapporteringstillfällena så att det går att urskilja förändringarna 

mellan mättillfällena. De av oss undersökta företagen avrapporterar i huvudsak efter en viss 

tid, det finns även företag som avrapporterar efter arbetsorder, det vill säga inte efter någon 

förutbestämd tid utan när ordern är producerad. Flertalet av de undersökta företagen använder 

veckorapporter i sin produktion. Ett företag har stor valfrihet då den behövande tar fram den 

rapport han behöver, den tas fram ur affärssystemet enligt beställarens önskemål. 

Koncernerna styr mycket i valet av vilka mått som skall användas, framförallt i de 

ekonomiska rapporterna. Vi har i vår undersökning inte kunna urskilja att måtten i rapporterna 

skiftar mellan avrapporteringstillfällena. I ett av de undersökta effektiva företagen fanns dock 

en irritation över att koncernen skiftade fokusering mellan nyckeltal ganska ofta ”Just nu är 

det bara cash-flow som fokuseras”. Det som fångas i rapporterna måste vara likadant från 

gång till annan för att en jämförelse skall kunna ske och det har alla företagen insett då de 

liknar rapporterna vid hastighetsmätare och måttstockar. Om det presenterades olika mått från 

gång till annan i rapporterna skulle inte medarbetarna känna igen sig och kunna se resultatet 

av sitt arbete, vilket är viktigt för att utveckla kommunikationen av och runt de ekonomiska 

frågorna i företagen.60 Vi har inte sett några större skillnader mellan de två 

företagskategorierna då vi undersökt konsekvensen av det som kommuniceras. 

 

59 Erikson, 1998 
60 Orup, 1988 
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Korrekt: 
 

Korrekt – Deltagarna måste tala sanning när de kommunicerar. Annars kommer förtroendet 

för varandra också att urholkas.61 

 

Ordet korrekt handlar alltså framförallt om att informationen är ärlig och att inget undanhålls i 

kommunikationen. Då vi i vår undersökning inte deltagit i de undersökta företagens 

verksamhet utan enbart genomfört intervjuer hos företagen är det svårt att fånga upp oärlighet 

i rapporteringarna. De enda tendenserna som stödjer ett antagande om att informationen 

justeras i rapporteringen är kommentarer av typen: 

 

• ”Ibland om resultatet blir väldigt bra kanske vi skriver upp kostnaderna för att 

balansera lite.” 

• ”Det går alltid att ändra lite så att de av koncernledningen fokuserade nyckeltalen 

blir bra.” 

 

I de sammanhang som dessa kommentarer fällts får vi en känsla av att det sker av 

skattetekniska skäl samt för att tillfredsställa koncernledningen och inte för att undanhålla 

information från personalen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande 

kommunikation att det inte uppstår rykten, som leder till en sänkt motivation hos personalen. 

Rykten har ofta sin grogrund i en ofullständig, missvisande eller otydlig information och 

därför är det viktigt för företagen att vara korrekta i kommunikationen av sin information.62 

Vi har inte heller här sett någon skillnad mellan de två företagskategorier vi undersökt. 

 

Kontrastrik och Kreativ: 
 

Effektiv kommunikation påverkar både människors kunskaper och känslor, men alltför ofta är 

dialogen alldeles för tråkig för att engagera mottagaren och stimulera till dialog. Vad man 

kommer ihåg är istället den geniala bilden, den förklarande illustrationen eller den roliga 

61 Erikson, 1998 
62 Erikson, 1998 
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upplevelsen. Därför bör kommunikationen för att vara effektiv arbeta med känslor och 

utnyttja alla sinnen.63 

 

För att engagera personalen och stimulera till dialog måste kommunikationen i företaget vara 

stimulerande. Ekonomichefen i ett av de lågeffektiva företagen sade att det inte förs så mycket 

diskussioner mellan avdelningarna. ”Vi får besök ibland när någon tycker något är konstigt. 

Rapporterna läses nog väldigt selektivt hos tillverkningsavdelningen, det är ju väldigt mycket 

information som måste vara med på grund av koncernledningens krav.” Produktionschefen i 

samma företag sade angående diskussionen mellan avdelningarna: ”Nä det kan jag väl i 

ärlighetens namn inte säga att det gör. De flesta tar bara det till sig lite snabbt utan att ha 

några kommentarer, lite kommentarer förekommer bara någon gång ibland.” En 

produktionschef i ett av de effektiva företagen sade att det diskuteras väldigt mycket bland de 

kollektivanställda ”Det är roligt att sånt intresse visas från folket på golvet”.  Det effektiva 

företaget har väldigt mycket möten, varje månad har de möte med alla i personalen. Där 

informeras det om verksamheten och alla kan ställa frågor. I samma företag fanns en intern 

hemsida med ett forum där de anställda kunde ställa frågor och föra diskussioner. Vi får 

känslan av att kommunikationen förs på flera olika sätt i de effektiva företagen, den är både 

kontrastrik och kreativ.  

 

Eftersom informationen finns att tillgå genom olika medier är den anpassad efter olika 

individer, ett visst medium kan passa en anställd bättre än den andra och tvärtom. Överlag i de 

effektiva företagen sågs diskussionerna som en naturlig del av verksamheten. Allt som mäts 

blir intressant och personalen engagerar sig i mätningen, lite grovt kan det sägas att det inte är 

resultatet av mätningen utan själva mätningen som ger resultat. ”De ekonomiska 

diskussionerna försöker vi hålla på ett språk som alla förstår innebörden av.” I de 

lågeffektiva företagen verkar det vara lite annorlunda. En produktionsledare tar upp ett 

konkret exempel: ”vår företagsledning har inte varit så lyhörda när de har försökt att 

förklara vårt viktigaste nyckeltal för personalen. De har försökt fyra gånger utan att lyckas 

och då fungerar det inte att styra verksamheten med det, de borde ha märkt det tidigare.” En 

controller i ett av de andra lågeffektiva företagen, som ingår i företagsledningen uttryckte sig 

så här: ”vi får alldeles för lite synpunkter, det kanske beror på att vi inte informerar 

63 Erikson, 1998 
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tillräckligt”. Dessa företag verkar ha problem med att få kommunikationen kontrastrik och 

kreativ, den stimulerar inte de anställda.  

 

Kontaktskapande: 
 

Kommunikationen förutsätter ömsesidigt deltagande, därför måste information skapa sådana 

kontakter att en dialog verkligen uppstår. Om avsändaren inte inbjuder till fortsatt idéutbyte 

har inte den avsedda processen nått sitt mål utan bara inletts. Tyvärr är det alltför vanligt att 

kommunikation sker på avsändarens villkor, utan att ta hänsyn till mottagarens intressen. En 

kommunikation förutsätter ömsesidighet mellan mottagare och avsändare som ständigt 

växlar.64 

 

För att det skall finnas möjlighet till ömsesidigt deltagande måste man träffas. Det vi noterat 

när vi varit ute på företagen, är att flera av dem har väldigt många möten där ekonomiska 

frågor m.m. diskuteras. Detta gäller framförallt för de effektiva företagen. Vissa företag hade 

dock bara möten med personalen en gång per kvartal, controllern i ett av de lågeffektiva 

företag där så var fallet yttrade följande: ”Frågan är hur mycket folk egentligen bryr sig om 

informationen – men de kan ju inte bry sig om de inte har något att bry sig om, vi måste bli 

bättre på att informera.” Här kan man se att förutsättningarna för ömsesidigt deltagande är 

dåliga.  

 

I många företag har det funnits en god kommunikationsprocess inom avdelningarna. Där har 

det funnits en dialog mellan de olika nivåerna, om inte direkt så i alla fall indirekt. 

Produktionschefen pratar med förmannen som i sin tur pratar med den kollektivanställde. De 

flesta företag vi varit på verkar ha goda möjligheter till kommunikation inom avdelningarna, 

däremot så varierar det lite mer mellan avdelningarna. I många företag träffas de bara vid 

möten. Här drar vi en parallell till Högströms kommunikationsmodell. Det verkar som att de 

effektiva företagen varit bättre än de lågeffektiva på att anamma processtänkandet. 

Grundtanken är att allt värdeskapande arbete sker i processer, bara genom att koncentrera sig 

på att optimera dessa kan verksamheten effektiviseras.65 

 

64 Erikson, 1998 
65 Högström et al, 1999 
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Komplettering: 
 

Eftersom vi inte fann Eriksons ”K-ord” helt tillfredsställande för att analysera vår empiri har 

vi skapat ytterligare ett ”K-ord”, Komplettering. Under komplettering kommer vi att analysera 

saker som inte var möjliga att analysera med utgångspunkt i de övriga ”K-orden”. 

 

Ett påstående vi bad respondenterna ta ställning till var: Vår verksamhet präglas av en hög 

grad av ekonomisk medvetenhet och förståelse för ekonomins roll. Här svarade 75 procent av 

de tillfrågade i de effektiva företagen att de instämmer helt med detta påstående, samtidigt var 

det ingen respondent hos de lågeffektiva företagen som svarade helt instämmande. Detta 

tycker vi är intressant. Vi tycker att det här säger en hel del om kommunikationens betydelse 

för ett företag. De effektiva företagen lyckas bättre med att skapa en kultur där ekonomiska 

frågor har sin naturliga plats även hos produktionsavdelningen. En anledning till den 

ekonomiska medvetenheten i dessa företag kan också vara att informationen finns att tillgå i 

många olika former som till exempel via intranät, anslagstavlor och möten. De effektiva 

företagens rapporter verkar också mer bearbetade och anpassade till vad som verkligen är 

viktigt än de lågeffektivas. 

 

I vår strukturerade intervjudel hade vi också två påståenden som vi såg som diametrala 

motsatser när vi konstruerade dem. Det ena handlade om att rapporterna används främst som 

styrinstrument och det andra att de används främst för kostnadsmätning i efterhand. I 

efterhand förstår vi att så inte är fallet. De ekonomiska rapporterna har båda dessa syften och 

många hade svårt att säga vilken som var viktigast av de båda. Vi kunde trots detta se att båda 

företagskategorierna, framförallt de effektiva företagen, såg styrinstrumentet som det 

viktigaste syftet med rapporterna. Till exempel håller ett företag på att ta fram ett 

realtidssystem där man direkt kan avläsa vad som sker i produktionen, ekonomen på detta 

företag kallade detta ”vår lilla baby” och såg vilket fantastiskt styrinstrument detta kan 

komma att bli. De flesta företag hade som sagt svårt att avgöra vilket av styrning och 

kostnadsmätning som var huvudsyftet med rapporterna. Kostnadsmätning var också en viktig 

del. Vi såg att de effektiva företagen reagerar snabbare vid möjliga problem, detta kan kanske 

ha att göra med att dessa företag har större ekonomiska möjligheter att ta tag i problemet då 

de redan idag går bra. De lågeffektiva företagen riskerar istället att hamna i en ond cirkel med 

kostnadsbesparingar som leder till nya problem. 
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En fråga som vi ställde två gånger under intervjuerna, både på den strukturerade och på den 

ostrukturerade intervjudelen, var om respondenten ansåg att kommunikationen av och runt de 

ekonomiska rapporterna leder till ökad lönsamhet. Som svar på den strukturerade delen fick vi 

följande:  

Kommunikationen av och runt de ekonomiska 
rapporterna leder till ökad lönsamhet

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5
Instämmandegrad
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RT > 8,5

 
Diagram 2: Kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna leder till ökad 

lönsamhet. 

 

Vi fann svaren förbluffande. Det verkar som om respondenterna i de effektiva företagen är 

rörande överens med Erikson och andra kommunikationsforskare om att det finns ett samband 

mellan kommunikation och lönsamhet. Bland de lågeffektiva företagen var svaren mer 

blandade. Som svar på denna fråga yttrades: ”Oh ja, Oh ja definitivt, som att köra med eller 

utan ratt.” I ett annat företag sade verkstadschefen: ”Vet man inte att det går dåligt kan man 

inte påverka, därför är kommunikation väldigt viktigt.” Även ett av de lågeffektiva förtagen 

håller med om detta ”Absolut, kommunikation spelar en viktig roll i att motivera och 

engagera medarbetarna, som leder till en ökad medvetenhet som i allra högsta grad påverkar 

beteendet”. Det verkar också lite som att allt som mäts blir intressant och personalen 

engagerar sig i mätningen, lite grovt kan det sägas att det inte är resultatet av mätningen utan 

själva mätningen som ger resultat. Det är alltså det som mäts som fokuseras och blir 

intressant, det är runt detta som kommunikation förs och genom att mäta kan effektiviteten 
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ökas i en organisation. En ekonomichef uttryckte det så här: ”Först en siffra – sedan en siffra 

en gång till – sedan ser man förändring – sedan uppstår en intern fight, det är lätt att få igång 

folk med tävlingar.”  
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Avslutning 
 

När vi drar våra slutsatser har vi i bakhuvudet att vi endast intervjuat sju företag. Vi kan 

därför inte dra några statistiska generaliseringar som utan vidare kan appliceras på andra 

tillverkande företag utifrån vår undersökning. Vårt syfte med undersökningen var att studera 

kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna mellan och inom 

ekonomiavdelningar och tillverkningsavdelningar och därigenom undersöka om det finns ett 

samband mellan kommunikation och lönsamhet. Våra slutsatser presenteras nedan och 

avslutas med reflektioner över vårt eget arbete och förslag till fortsatta studier. 

 

Slutsatser: 
 

Av vår undersökning drar vi slutsatsen att det finns många tendenser som tyder på ett 

samband mellan kommunikation av och runt ekonomiska rapporter och lönsamhet i företag. 

Det är något som många andra har tyckt sig kunna se och så gör alltså även vi. Detta bygger 

vi på följande iakttagelser från vår undersökning: 

 

De effektiva företagen vi undersökt har genomgående fler möten och mer kommunikation 

mellan avdelningarna än vad de lågeffektiva har. Dessutom har de flesta effektiva företagen 

dagliga spontana diskussioner runt ekonomiska frågor. Vi har också sett tendenser till att de 

effektiva företagen tänker mer på språkbruket under dessa möten och dialoger än vad de 

lågeffektiva gör. De företag som kommunicerar mycket och ofta, i olika former och med ett 

språk som är anpassat för deltagarna i processen eller mottagaren har i vår undersökning varit 

effektivare än där så inte är fallet. 

 

Vi har märkt att de flesta av företagen vi undersökt är styrda till viss del av koncernens 

rapportstandard. Ett par företag använder sig av så gott som samma rapporter internt som till 

koncernen och anpassar dem inte till den egna verksamheten. Detta leder ofta till att det blir 

mycket information internt och att rapporterna därför läses väldigt selektivt. Mycket viktig 

information försvinner därför i mängden. Båda företagskategorierna har problem med att 

anpassa dessa till den egna verksamheten, men vi tycker oss ha sett tendenser som tyder på att 

de effektiva företagen varit bättre än vad de lågeffektiva varit på detta. Vårt empiriska 
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material tyder också på att det råder en större ekonomisk medvetenhet i de effektiva företagen 

än i de lågeffektiva.  

 

Sambandet mellan kommunikation och lönsamhet blir tydligt i ett företag vi intervjuat som 

under en längre tid haft väldigt dåliga resultat men som under det sista året (dessa siffror finns 

ännu inte publicerade i Affärsdatabasen) fått en vändning. Ekonomichefen i detta företag sade 

att: ”Absolut, kommunikationen spelar en viktig roll i att motivera och engagera 

medarbetarna, som leder till en ökad medvetenhet som i allra högsta grad påverkar 

beteendet.” I detta företag hade man tidigare utländska medarbetare på en mängd positioner i 

företaget och stora kommunikationssvårigheter fanns mellan bland annat ekonomiavdelningen 

och produktionsavdelningen. Detta berodde till stor del på problem med språk- och 

kulturskillnader. Idag är dessa ersatta med svensk personal och inom företaget tror man att 

detta är en av anledningarna till vändningen. Detta stämmer väl överens med Högströms teori 

om att kommunikationen i företag har kommit att bli allt viktigare, en fungerande dialog är 

idag helt avgörande för framgång.66 

 

Av vår undersökning tycker vi oss kunna se tendenser till att ekonomistyrningsaktiviteten 

kommunikation har ett samband med ett företags lönsamhet. 

 

Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning: 
 

När vi tittar tillbaka på vårt arbete tycker vi att det var en väldigt intressant process och vi 

känner oss tillfreds med det genomförda arbetet. Däremot känner vi att det vore väldigt 

intressant att få göra en liknande undersökning med både fler företag och fler personer per 

företag. Tyvärr så räckte inte tiden till för detta och vi tycker att vi gjort det bästa av 

situationen. Problemformuleringen blev en utdragen process och vi kom därför ut på 

intervjuer senare än beräknat. Detta är en erfarenhet vi tar med oss till eventuella framtida 

uppsatser. En annan erfarenhet vi bär med oss är att vi skulle ha testat vår intervju ett par 

gånger till innan vi gick ut för att samla in empirin. Vi hade till exempel två påståenden i vår 

strukturerade del som vi såg som diametrala motsatser men som inte uppfattades så av 

respondenterna. En positiv erfarenhet var hur vänligt bemötta vi har blivit på företagen och 

hur positivt de såg på vårt ämnesområde.  

66 Högström et al, 1999 
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Vi tycker att det ämne vi undersökt är ett väldigt intressant område. Därför kan vi varmt 

rekommendera andra att studera något inom detta ämnesområde. Förslagsvis kan en 

undersökning av vad i kommunikationen specifikt som har ett samband med lönsamheten hos 

företag. Vi har berört detta ämne lite grann och har sett ett par möjliga anledningar, men vi 

ville först och främst reda ut om kommunikationen överhuvudtaget hade något samband med 

lönsamhet. Det kunde vara intressant att till exempel inrikta sig på mötesformen och vara med 

på ett antal olika möten i några företag för att möjligtvis kunna upptäcka något där. En annan 

intressant sak kunde vara att titta på hur ryktesspridning uppstår i en organisation, om det 

beror på brister i kommunikationen. Leder ryktesspridningen i så fall till en sänkt motivation 

och också en sänkt lönsamhet för företagen? Det kunde också vara intressant att titta på vad 

språk och kulturproblem har för inverkan på en organisation. Vi såg till exempel ett företag 

med utländska ägare som haft stora problem med kommunikationen i företaget på grund av 

dessa typer av problem. Detta är ett väldigt aktuellt ämne nu när vi är med i EU, dessutom blir 

fler och fler företag uppköpta av stora internationella koncerner. Det här kunde vara något att 

fördjupa sig inom. 

 

En sak som vi inte tittat på är ledarskapets betydelse för kommunikationen. Flera 

respondenter vid våra intervjuer nämnde dock just VD-skifte som en av anledningarna till en 

vändning för företaget. Vi fick flera exempel där den nya VD:n strukturerat om 

kommunikationen i företaget och på så vis fått ett positivare och öppnare klimat eller tvärtom. 

Ledarskapets betydelse för kommunikationen i företag kunde därför vara intressant att 

undersöka. 

 

Bakgrunden till vår studie var till stor del Grönlunds iakttagelser om kommunikationsproblem 

mellan ekonomi- och tillverkningsavdelningar. Vi ställde ett par frågor i slutet av bakgrunden 

där vi undrade om detta problem fanns även i andra företag. Vi tycker oss inte kunna ha sett 

att detta problem tar sig lika stora proportioner som Grönlund upptäckt i sin undersökning. I 

de flesta företag vi undersökt är stämningen ganska god mellan avdelningarna. Något att 

undersöka här kunde vara om detta beror på utvecklingen av ekonomistyrningen eller 

organisationsområdet under de senaste decennierna.  
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Bilaga 1 – Standardiserade ostrukturerade intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta lite kort om ditt jobb/dina arbetsuppgifter? 

2. Hur ofta får ni/lämnar ni ut rapporter? 

3. Till vilka förmedlas rapporterna? 

4. Hur kommuniceras rapporterna till andra avdelningar/underställd personal? 

5. Vilka anser du är de tre viktigaste rapporterna som utbyts mellan  

avdelningarna? 

6. Vad är det som är särskilt viktigt för dig i dessa rapporter? 

7. Uppstår det ofta diskussioner runt rapporterna, mellan avdelningarna?  

8. Uppstår det ofta diskussioner runt rapporterna, inom avdelningen? 

9. Leder rapporterna ofta till några åtgärder? 

10. Uppstår det ofta spontana diskussioner runt de ekonomiska frågorna? 

(Både inom och mellan avdelningarna) 

11. Kan du ge något exempel på vad ni diskuterade senast? 

12. Vad eller vem styr innehållet i rapporterna? 

13. Hur uppfattar ni diskussionen runt de ekonomiska rapporterna? 

14. Upplever du att kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna har någon 

betydelse för företagets ekonomiska framgång? 

15. Anser du att ledningen/ekonomifunktionen är lyhörd för synpunkter på den 

ekonomiska informationen? 
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Bilaga 2 – Standardiserade strukturerade intervjufrågor 
 
 
Tag ställning till följande påståenden: 
 
 
Vi diskuterar de ekonomiska frågorna ingående: 
 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
I rapporter och mått fångas det som verkligen är viktigt för vår framgång: 
 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
De kollektiv anställda spelar en viktig roll i diskussionen runt de ekonomiska frågorna: 
 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
Vår verksamhet präglas av en hög grad av ekonomisk medvetenhet och förståelse för 

ekonomins roll: 

 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
De ekonomiska rapporterna används huvudsakligen som styrinstrument: 

 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
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De ekonomiska rapporterna används huvudsakligen för kostnadsmätning i efterhand: 

 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
Vi tillämpar en långtgående decentralisering i vårt företag: 

 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
Ekonomiavdelningen / ledningen är intresserade av feedback: 

 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
     
 
 
Kommunikationen av och runt de ekonomiska rapporterna leder till ökad lönsamhet: 

 
Instämmer 
inte alls 

   Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
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