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Förord 
 

Detta kandidatarbete är en uppsats på 10 poäng och avslutar vår studie på C-nivå i 

företagsekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Under arbetets gång påträffade vi 

svårigheter som bara kunde märkas genom prövning men tack vara bra handledning och hjälp 

som vi fick i olika moment, kändes det till slut att vi klarade detta arbete och viktigast att vi 

genomförde vårt syfte. Därför vill vi rikta ett stor tack till vår handledare Eva Lövstål som 

har varit tillgänglig vid varje tillfälle då vi behövt hjälp. Eva har också kommit med bra tips 

och råd. Vi tackar också personalen på biblioteket som är mycket kunniga på sitt område och 

har varit mycket hjälpsamma. Vidare tackar vi de företag som svarade på vår 

enkätundersökning. Vi tackar till slut Anna Tegel på MAM (sektion för management) som 

ställde upp för oss gällande enkätundersökningsprogrammet Eval. 

 

Vi hoppas att detta arbete ska kunna bidra med något nytt och intressant för studier inom 

ekonomistyrningsområdet. 
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Sammanfattning 
 

 TITEL: Konkurrensens och marknadstypens påverkan vid utformning av styrmedel   

– en studie av privata företag 

 

FÖRFATTARE: Mansoureh Haji Asadollah, Elisabeth Klint 

 

HANDLEDARE: Eva Lövstål 

 

INSTITUTION: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

ÄMNE/KURS: Kandidatarbete i företagsekonomi- Fec 007, 10 poäng 

 

SYFTE: Syftet med uppsatsen är att studera om situationsfaktorer som konkurrens och 

marknadstyp påverkar företag vid tillämpning av styrmedel.    

 

METOD: Vi har genomfört en kvantitativ undersökning. Vår intention är att undersökningen 

ska svara på både hur ”deskriptiv” (beskrivande) vilket innebär att genom en studie få bättre 

insikt om hur ett fenomen ser ut och varför ”kausal”(förklarande) d.v.s. varför något speciellt 

händer.
1
 

 

Vi tänkte få svar på frågorna genom en extensiv (bred) undersökning vilket innebär att vi inte 

vill tränga i djupet av olika styrsystemsmodeller hos de företag som vi undersöker utan att vi 

var intresserade av att granska hur trenderna ser ut när det gäller styrsystemet och 

budgethantering inom olika former av privata verksamheter.  

 

RESULTAT:  
 

 När det gäller situationsfaktorn konkurrens så verkar tidigare teoretiska slutsatser 

stämma bra överens med vår undersökning. De företag som är utsatt för mycket hård 

konkurrens tillämpar mer styrmedel/mått än vad de företag tillämpar som är utsatta 

för ganska hårdkonkurrens. När företagen även tillämpar de traditionella styrmedlen 

så är där ingen större skillnad mellan företag som är utsatta för olika 

konkurrensförhållanden. 

 

 Även, dock med små avvikelser som vi har visat i analyskapitlet, stämmer teorierna 

överens med vårt undersökningsresultat. Resultatet visar att det finns skillnader i 

tillämpning av olika styrmedel hos företag inom konsument- och 

producentmarknaden samt av företag med olika försäljningsstorlekar utanför Sverige. 

Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att företag fortfarande tillämpar de traditionella 

styrmedlen i hög utsträckning och att de moderna styrmedlen används som 

komplement till de traditionella styrmedlen. 

 

 

                                                 
1
 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002), Vad, hur och varför? 
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Abstract 
 

TITLE: The sort of market and competitions influence on shaping of means of control, a 

study of private companies 

 

AUTHORS: Mansoureh Haji Asadollah, Elisabeth Klint 

 

SUPERVISOR: Eva Lövstål 

 

DEPARTMENT: School of Management, Blekinge Institute of technology 

 

COURSE: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 

 

PURPOSE: The purpose with this study is that examine if the contingency factors as sort of 

market and competition can affect the companies, which means of control they apply. 

 

METHOD: We've implemented a quantitative investigation. Our investigation would 

correspond on both how ”Descriptive” (describing) which means that through a study get 

better insight if how a phenomenon see out, and why ”causal”(explanatory) i.e. why 

something especially happens. 

 

We thought get answer on the questions through a extensive (wide) investigation which 

means that we not wanted press in the depth of different control models at the companies but 

we have been interested of that examine how the trends see out when it goes for control 

system within different shapes of private activations. 

 

CONCLUSIONS:  

 

 When it apples for contingency factors, competition as it seems the theory sue 

good agree with our investigation. The companies that are exposed for very hard 

competition apply more /measurements than what the companies apply that is 

exposed for fairly hard competition. On the other hand apply the also the 

traditional means of control, also and there is none bigger difference between 

companies that are exposed for different competitions conditions. 

 

  But small deviation that we've shown in the analysis chapter, sues agree theories 

that we used us of with our fact-finding results, valid the question if there is 

differences in apply of different means of control of companies within consumer- 

and producer market and the question if the company's sales size outside Sweden. 

Results displays also a big using of the traditional means of control, which we 

pulls conclusions of, that also today is used the new means of control most as 

complement to the traditional means of control. 
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1. INLEDNING  
 

Med denna inledning tänker vi visa utgångspunkten för vår studie om att förändringar i 

omvärlden påverkar utformningen av ekonomistyrningen. Vi kommer att ge en redogörelse 

för problemdiskussion och de frågeställningar vi har som intention att besvara. I detta 

kapitel klargör vi syftet med vår studie, vi går igenom tidigare studier och till slut kommer 

disposition av uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det sker ständigt förändringar inom företagens värld. Under 1940-talet var efterfrågan på 

svenska produkter stor och det medförde att kraven på ekonomistyrningen hade sin fokus på 

kalkylering och kostnadskontroll. Under 1950-60 talen uppstod bättre balans mellan utbud 

och efterfrågan och ett utbudsöverskott kunde noteras. Kraven ökade därmed på 

intäktsstatistik och resultatrapportering. Här infördes även bidragskalkyleringen. 

Under 1970- och 80 talen avtog tillväxten och ekonomin blev alltmer instabil.  

Förändringstakten ökade vilket ledde till att företagen måste bli mer flexibla och anpassa sig 

till marknaden. Kraven ökade därmed på redovisningen, den behövde bli mer flexibel och ge 

snabbare rapportering. Nu kom även krav på flerdimensionell registrering av data.
2
  

 

Idag är konkurrensen hårt och den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och det gäller att 

hänga med i utvecklingen. Företagen bör därmed hämta impulser från marknaderna och 

därigenom driva utvecklingen framåt, vilket innebär att även styrningen av företagen behöver 

förändras. Enligt Jan Lindvall finns det ett antal faktorer som påverkar företagen och dess 

styrning. Det handlar om en tilltagande globalisering, ny informationsteknik, 

kunskapsarbetets ökade betydelse samt uppkomsten av ägarorientering. Dessa faktorer 

påverkar företagen så att den traditionella ekonomistyrningen visar sig vara otillräcklig. Det 

är sådana här brister som gör att en ny modern verksamhetsstyrning är på gång.
3
 

 

Diskussionen om utveckling i företagets ekonomistyrning som är anpassad till förändringar i 

omvärlden har skapat två teorier, situationsberoende teori (Contingency theory) och 

institutionell teori. Tidigare studier säger att situationsteorin är mer acceptabel inom 

ekonomistyrning. Syftet med teorin är att klargöra varför det skiljer sig i utformningen av 

ekonomistyrningen inom olika företag som befinner sig i olika situationer.
4
 Detta ligger till 

grund för vår studie. 

 

Vi är intresserade av att undersöka vilka styrmedel som företagen använder sig av idag. Om 

det skiljer sig i företag på olika marknader och om det finns skillnader mellan företag som 

befinner sig i olika konkurrensförhållanden. Vi gör ingen närmare uppföljning av hur aktivt 

företag använder styrmedlen utan tillämpningen handlar om hur de har använt styrmedlen. 

Däremot tycker vi att det är intressant för vidare forskning att undersöka även i vilken 

                                                 
2
 Magnusson, Åke, (1990),Utveckling av ekonomisystem enligt RP - en introduktion 

3
 Lindvall, Jan, (2001), Verksamhetsstyrning 

4
 Reid, Gavin C & smith, Julia A, (2000), The inpact of contingencies on management accounting system 

development. 
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utsträckning företag använder dessa medel. Vi kommer att göra en undersökning som 

begränsas till privata verksamheter för att undersökningen inte ska bli för stor och 

svårhanterlig. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Sedan mitten av 80-talet har forskarna diskuterat synen på ekonomistyrning och vilken roll 

den egentligen spelar i en verksamhet. Vad som gör diskussionen intressant har olika orsaker. 

Globalisering har gjort att konkurrenssituationen har blivit mer komplex, så att den nationella 

hemvisten har förändrats hos företagen. Världsmarknaden har blivit den vanliga marknaden 

som företag håller sig till genom det globala nätverket.
5
 

 

De traditionella ekonomistyrningsmetoderna kritiseras och nya moderna 

verksamhetsstyrningsmetoder är under utveckling och används av en del företag.  

Det som har kritiserats mest inom den traditionella ekonomistyrningen är budgetering och 

produktkalkylering.
6
 Budgetering som styrinstrument har ifrågasatts en hel del under senare 

år. Enligt Jan Bergstrand så är företagsledare irriterade över den byråkratiserade budgeten 

som ger vilseledande slutsatser.
7
 De anser att det som budgeten presterar borde gå att uppnå 

på något annat sätt. Utvecklingen har skapat en suddigare gräns mellan budget och andra 

styrningsinstrument. Det vanliga sättet att tänka på budget är att en gissning görs om hur 

intäkter och kostnader samt olika balansposter kommer att utvecklas under året, dvs. en 

uppskattning görs i företaget om hur resultatet kommer att uppnås. Det finns flera företag 

som har frångått den traditionella budgeten som t.ex. Handelsbanken, Ahlsells, IKEA och 

Åhléns  

 

Även om det finns mycket kritik mot den traditionella budgeten så har den överlevt i flera 

decennier och används idag i de flesta stora företag. Enligt en undersökning som är gjord av 

Johansson m fl. (1997), uppgavs att 91 % av företagen sammanställde budgetar. 

Undersökningen följdes upp år 2004 och i den undersökningen uppgav 84 % att de 

sammanställde budgetar. Siffran är fortfarande hög, men de företag som sammanställer 

budgetar har dock sjunkit med 7 procentenheter. I en annan studie av små och medelstora 

företag som har gjorts gav resultatet att det är något färre företag som budgeterar.
 
Studier 

oberoende av företagens storlek brukar komma fram till att två tredjedelar av företagen 

budgeterar.
 8

 Det har förts fram en del kritik mot den traditionella produktkalkyleringen och 

därför har nya metoder som ABC-kalkylering och målkostnadskalkylering börjat ta plats 

inom företagen. Debatten om produktkalkylering blev allvarlig först när Jonsson & Kaplan 

skrev boken ”relevant lost”. De ansåg att produktkalkyleringen har förlorat sin relevans 

genom att företag har ändrats men det har inte produktkalkyleringen. Christian Ax och Urban 

Ask fångade upp denna kritik och genomdrev en undersökning om produktkalkylering i 

praktiken (1997). De har utfört en situationsteoretisk studie om huruvida situationsfaktorer 

som tillverkningsförhållanden, storlek på företag, bransch och konkurrens, har påverkat 

utformningen av produktkalkyleringen. Syftet med undersökningen har varit att jämföra om 

litteratur och praktik stämmer överens beträffande utformningsaspekter på 

                                                 
5
 Gyllberg, Henrick & Svensson ,Lars, (2002), Överensstämmelse mellan situation och ekonomisystem 

6
 Lindvall, Jan, (2001), Verksamhetsstyrning 

7
 Bergstrand, Jan, (2003), Ekonomisk styrning 

8
 Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullven Håkan, (2005), Den nya ekonomistyrningen 
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produktkalkylering. Bisyftet till undersökningen blev att kartlägga och analysera 

produktkalkylering i praktiken. Resultatet av undersökningen gav att det fanns ett stort 

intresse för den nyare kalkyleringsmodellen, aktivitetsbaserad kalkylering, men inget av 

företagen hade ännu implementerat kalkyleringsmetoden.
 
För övrigt fanns det inget större 

intresse för andra nya kalkyleringsmetoder såsom t.ex. målkostnadskalkylering.
 9

 I ett antal 

brittiska studier har det särskilt studerats om högteknologiska företag (Coates & Longden 

1989, Innes & Mitchell 1989 och Littler & Sweeting). Dessa studier gjordes för att undersöka 

kalkylering i praktiken. Det ansågs att de högteknologiska företagen var mer för nytänkande 

genom att anamma nya kalkyleringsmetoder. Undersökningsområdena delades upp i 

lågteknologiska och högteknologiska företag.
10

 I en annan studie som beskrivs i en D-

uppsatsen från Lund Universitet (Pierce & O´Dea, 1998; Moore & Chenhall 1994; Pierce, 

2004; Joshi; 2001) visar författarna att större företag tenderar att använda de nya och mer 

avancerade ekonomistyrningsverktygen som ABC-kalkylering och balanserad styrkort i 

större utsträckning än mindre företag.
 11

 

 

Balanserad styrkort har kommit fram p.g.a. att den traditionella uppföljningen var bristfällig, 

men även om så är fallet så verkar den ändå inte ersättas av andra styrmedel. Teemu Malmi 

har gjort en studie om balanserade styrkort i Finland och artikeln ”Balanced scorecards in 

Finnish companies” beskriver denna studie. Han kom fram till att 31 % av företagen 

använder BSC och 30 % av företagen var i gång med att implementera BSC medan en 

liknande undersökning i USA visade att 60 % av företagen har experimenterat med BSC. En 

orsak till att företag i Finland använder BSC är att företag har blivit större. Ett företag 

implementerade BSC eftersom företaget genomförde en sammanslagning av två företag. Det 

var smidigt att införa ett neutralt system som sammanfogade de två företagen till ett. En 

annan orsak till att BSC används är att föra samman strategi och den operativa delen i 

företagen. Innan BSC infördes var strategi och den operativa delen av företagen separerade 

delar.
12

 

 

De finansiella måtten är viktiga för företag, men de ger ingen heltäckande bild av företaget. 

Gyllbergs och Svenssons förstudie visar att redovisningsmått används allmänt i 

ekonomistyrningen och att resultat- och kostnadsrapporter är i hög grad betydelsefulla för 

intern styrning. Företagsledning föredrar oftast finansiella mått medan mellanchefer föredrar 

både finansiella och icke-finansiella mått. De icke-finansiella måtten föredras på de lägre 

nivåerna i organisationerna. För att företag ska kunna möta den globala konkurrenskraften 

fordras att tids och resursåtgången ständigt minskas för att därigenom tillfredsställa kunder, 

leverantörer (inklusive aktieägare), samhälle och medarbetare.
13

Det är därmed angeläget att 

undersöka hela företagets verksamheter och för att kunna göra detta så har andra icke- 

finansiella mått tillkommit såsom kvalitet, kundnöjdhet, grupprestationer, de anställdas 

attityd/inställning och leverantörssäkerhet.  

 

 

 

                                                 
9
 Ask, Urban, Ax, Christian,(1997), Produktkalkylering i litteratur och praktik 

10
 Ax, Christian, (1997), Produktkalkylering 

11
 Florek, Lucyna & Johansson, Marie, (ht.2005), Ekonomistyrningsverkyg i svensk praktik 

12
 Malmi, Teemu, (2001), Balanced scorecards in Finnish companies 

13
 Gyllber, Henrick, Svensson, Lars, (2002), Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem  
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1.3 Tidigare studier 

 

En studie som vi har tagit delar av är gjord av Gyllberg och Svensson. De har i sin studie 

”Överensstämmelse mellan situation och ekonomistyrsystem” (2002) förklarat att även när 

det gäller andra modeller som ABC (Activity Based Costing), ABM (Activity Based 

Management), JIT (Just In Time), målkostnadskalkylering (Target Costing) och  

BSC ( Balanced Scorecard) har det inte visats klart, vilken genomslagskraft dessa har haft i 

företagens ekonomistyrning. Men författarna nämner att dessa verktyg ändå tillämpas i någon 

mån i företag, dock inte i den omfattning och med det metodologiska tillvägagångssätt som 

anses överensstämmande med att ha infört exempelvis BSC. Däremot används mycket av dess 

huvuddrag och detta har gjorts under en relativt lång tid. De studerade även interna 

situationsfaktorer såsom om storlek och ägandeförhållande har någon betydelse för 

utformningen av ekonomisystemet. Henrick Gyllberg och Lars Svensson anser att deras studie 

inte visade något samband mellan företagets storlek och sättet att utforma ekonomistyrningen. 

De fann heller inga samband mellan företagets storlek och de situationer företagen uppgav sig 

befinna sig i.
 14

 Däremot visar Inger Bergström och Marie Lumsden i sin avhandling att 

utformning och användning av ekonomisystem ökar vid ökad företagsstorlek.
 15 

Gyllberg och 

Svenssons studie visade angående ägarförhållandet att de familjeägda företagen inte främjar de 

finansiella måtten som resultat och avkastning på sysselsatt kapital utan de prioriterar mer de 

icke finansiella måtten som arbetstillfredsställelse, ledtider och ställtider.
 16

  Bergström och 

Lumsden fann i sin studie ett samband mellan ägandeförhållande och ekonomisystem där 

företag som ingår i koncerner i större utsträckning både har hög utformning och användning av 

styrmedel jämfört med fristående företag. Författarna förklarar att det kan bero på att koncerner 

ställer högre krav på olika rapporter till ledningen. De hävdar även att dotterbolag har större 

användning av ekonomisystem. Anledningen till detta kan vara att koncerner ofta har ett 

strategiskt mål t.ex. lönsamhet. Därför tvingar de dotterbolaget att använda olika rapporter som 

hjälpmedel för ekonomistyrningen
.17 

 

Vi har också studerat en undersökning som ingår i en magisteruppsats: 

 ”Ekonomistyrningsverktyg i svensk praktik- en kvantitativ studie av stora 

tillverkningsföretag.” Ht 2005, Lunds Universitet. Studien syftade till att kartlägga 

adapteringen, nyttan och den uppskattade framtida användningen av 

ekonomistyrningsverktyg i de största tillverkningsföretagen i Sverige. Författarna ville även 

jämföra resultatet med en tidigare studie som var gjord av Chenhall och Langfield Smith i 

Australien 1998. De har förklarat i uppsatsen att storlek och ägarförhållande kan påverka 

utformningen av ekonomistyrningen. Denna undersökning visade dock att storleken inte 

påverkade utformning av styrmedel. Detta kan bero på att de endast undersökte större företag 

och förklaringen kan vara att när företag väl har nått en viss storlek så finns det inget större 

behov att utöka tillämpningen av styrmedlen. De kom fram till att de företag som delvis har 

svenskt och delvis utländskt ägande har anammat de nya styrmedlen mer, förutom när det 

gäller BSC. Där var det de svenskägda företagen som hade anammat de nya styrmedlen mest. 

De hade även med en fråga i studien om hur stor försäljningen var utanför Sverige. 

Undersökningen påvisade inget konkret samband mellan omsättning utanför Sverige och 

tillämpning av nya styrmedel. Resultatet av studien visade att den traditionella 

                                                 
14

 Gyllberg, Henrick & Svensson, Lars, (2002), Överensstämmelse mellan situation och ekonomistyrsystem 
15

 Bergström, Inger & Lumsden, Marie, Ekonomisystem i mindre företag 
16

 Gyllberg, Henrick & Svensson, Lars, (2002), Överensstämmelse mellan situation och ekonomistyrsystem 
17
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ekonomistyrningen fortfarande har en hög spridning och en uppskattad framtida användning, 

men även tillämpning av nya tekniker framgår. Undersökningen visade också att användning 

och nytta av ekonomstyrningen i svensk praktik är likartad med den australiensiska från 

1998.
18

 I frågeställningar till vår enkätundersökning har vi delvis använt oss av frågorna i 

denna uppsats. 

1.4 Problemformulering 

 

Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion, har vi några frågeställningar och 

orsakssamband som är relevanta för vår studie.  

 

 Vilka styrmedel är de vanligaste inom företagen idag? 

 Har situationen i omvärlden såsom marknaden och konkurrensen någon betydelse för 

vilket/vilka styrmedel företag använder? 

1.5 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera om situationsfaktorer som konkurrens och marknadstyp 

påverkar företag vid tillämpning av styrmedel.    
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1.6 Uppsatsens disposition 

 

 

INLEDNING Med denna inledning tänker vi visa utgångspunkten till vår studie om att 

förändringar i omvärlden påverkar utformningen av ekonomistyrningen. Vi kommer att ge en 

redogörelse för problemdiskussion och de frågeställningar vi har som intention att besvara. I 

detta kapitel klargör vi syftet med vår studie, vi går igenom tidigare studier och till slut 

kommer disposition av uppsatsen. 

 

TEORI I detta kapitel kommer vi att redogöra för definitionen av styrsystem och vår 

uppfattning och användning av begreppet i detta arbete. Vi kommer att behandla olika 

styrmedel och budget som är det vanligaste styrmedlet, vilka alternativa styrmedel som 

uppkommit under det senaste decenniet. Vi tittar även på några artiklar som har kritik mot 

budget och de innovativa styrmedlen. Till sist berättar vi om de nya teorier som har kommit 

fram och de faktorer som ledde till dessa förändringar. 

 

 

METOD I metodkapitlet beskriver vi definitionen av vetenskaplig metod, olika kategorier 

av syften, olika tillvägagångssätt, och de olika vetenskapliga metoder som används vid 

undersökningar. Vi redogör för vilken metod som lämpar sig för vårt arbete och vårt syfte 

med uppsatsen. Därefter beskriver vi hur vi gick tillväga i vår undersökning. Vi tittar till sist 

på svårigheter som vi har stött på med vårt metodval och hur vi har åtgärdat detta. 

 

 

EMPIRI Vi kommer här att beskriva varje svar från varje enkätfråga. Sammanlagt har vi 

fått in 43 svar. Två enkäter av dessa var inskickade blankt därför tog vi bort dessa från 

redovisningen. Vi har därmed fått in 41 svar. 

 

ANALYS Detta kapitel handlar om hur vårt empiriska resultat stämmer med de 

teoretiska bakgrunder som vi har valt. Vi meddelar även våra egna åsikter och slutsatser till 

varför företag beroende av vissa situationer väljer styrmedel som de gör. 
 

 

SLUTSATSER Kapitlet behandlar vad vår analys har resulterat i. Här sammanfattas 

de slutsatser som vi har kommit fram till. 
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2. TEORI 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för definitionen av styrsystem och vår uppfattning och 

användning av begreppet i detta arbete. Vi beskriver de olika styrmedlen och budget som är 

det vanligaste styrmedlet, vilka alternativa styrmedel som uppkommit under det senaste 

decenniet. Vi tittar även på några artiklar som har kritik mot de innovativa styrmedlen och 

budgeten. Till sist berättar vi om de nya teorier som har kommit fram och de faktorer som 

ledde till dessa förändringar.  

  

2.1 Styrsystem  

 
Begreppet ekonomistyrning har olika definitioner i olika litteraturen och det beror på, om det 

är ekonomi eller styrning som tonvikten ligger på. Den traditionella beskrivningen av 

begreppet är budgetering, produktkalkylering och internredovisning. I stor utsträckning avser 

styrningen all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är 

monetär. I den traditionella definitionen är utgångspunkten för styrning endast formaliserad 

planering, mätning och uppföljning av en verksamhet. Den moderna definitionen som har 

uppkommit under det senaste årtiondet ser styrningen som avsiktlig påverkan på en 

verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål. Mål som lönsamhet, 

likviditet och soliditet.
19

 

 

I vår studie är det begreppet ekonomistyrning som är det centrala och som Gyllberg och 

Svensson hävdar bör alla medvetna åtgärder som syftar till att öka företagets effektivitet 

inkluderas i definitionen ekonomistyrning.
20

 En överblick på styrsystemet enligt Claes 

Charpentier (1997) visar att storföretag började i Sverige under 60-70 talen med 

decentralisering i organisationsformer och ekonomiska styrsystem. Motsvarande ekonomiska 

styrsystem infördes i allmänhet inom den svenska offentliga förvaltningen under 1980-1990 

talen. På den tiden ansågs det att det behövdes olika instrument för den ekonomiska 

styrningen och det viktigaste verktyget för denna styrning var budgeten. Enligt flera författare 

har budgeten en mer väsentlig funktion som styrinstrument i offentliga organisationer än i 

privata företag.
 21
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20
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2.1.1 Olika styrmedel 

 

Christian Ax beskriver de olika styrmedlen som tillämpas inom företag. De används som 

hjälpmedel för att styra företagen mot deras ekonomiska mål och styrmedlen klassificeras 

som de formella, styrmedel som berör organisationsstruktur och de styrmedlen som berör en 

mindre formaliserad styrning. Det är de formella styrmedlen som behandlas i denna uppsats. 

 

Formella styrmedel:     

 

 Resultatplanering      

 

 Produktkalkylering 

 

 Budgetering 

 

 Intern redovisning 

 

 Standardkostnader 

 

 Internprissättning 

 

 Prestationsmätning  

 

 Processtyrning 

 

 Benchmarking 

 

 Målkostnadskalkylering 

 

 

De fyra sista styrmedlen räknas som de nyare och modernare styrmedlen. Det finns dock nya 

idéer inom de andra styrmedlen också. Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) är ett nytt och 

modernt styrmedel inom produktkalkyleringen och inom budgetering har nya moderna 

styrmedel som budgetlös styrning och aktivitetsbaserad budget tillkommit. Det ska tilläggas 

att budgetlös styrning inte har fått någon större genomslagskraft eftersom den traditionella 

budgeten fortfarande är ett viktigt styrmedel för företag.
22

Vi kommer att behandla de flesta 

av dessa styrmedel i uppsatsen. De styrmedlen som vi skriver om är de mest omtalade i 

debatter och som det har gjorts tidigare undersökningar om.  
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2.2 Traditionell budget 

 

En budget är ett antagande om framtiden och om hur saker och ting kommer att utveckla sig. 

Budgeten kan liknas vid en prognos men skillnaden är att budgeten knyts till ett ansvar. 

Chefen har ansvar för sin budget. Historiskt sett har budgeten angetts i monetära mått, 

men det behöver inte vara så utan budgeten kan anges i icke monetära mått. Dessa icke 

monetära mått kan användas som komplettering till de traditionella monetära måtten.
 23

 

Budgeten är ett handlingsprogram för företaget som anges i ekonomiska termer. Den kan se 

ut på flera olika sätt beroende på om företaget är litet eller stort. I vissa företag kan budgeten 

vara så stor så att det är svårt att överblicka den. Det finns intäktsbudget, kostnadsbudget och  

budgetar för olika delar av företaget. Dessa budgetar sammanställs sedan för de speciella 

funktionerna samt total resultat-, likviditets- och balansbudget.
 24

  

 

Det finns även icke-finansiella budgetar och dessa används främst inom verksamheter som 

har svårt att sätta siffror på sin verksamhet. Dessa används oftast i den operativa delen av 

företaget. Det som är vanligast att budgetera med icke-finansiella termer är personalbudgetar, 

produktionsbudgetar, förväntade kvantiteter vad gäller försäljning av produkter, inköp av 

varor och material.
25

  Vi kommer att ha med den här formen av budget också i vår 

undersökning. 

   

2.3 Kritik mot den traditionella budgeten 

 

I artikeln ”Budgetering: En modell för prestationsmätning och styrning i 20:e århundradet? 

Skriven av Jürgen H. Daum från tidningen ”Styrning & Finansiering”, som gavs ut juli år 2002, går 

det att läsa att den traditionella budgeteringen har haft sin tid och företag behöver nya styrverktyg 

idag. Tanken bakom detta påstående är att den starka dynamiska miljö som företag idag är utsatta 

för, kommer att fortsätta öka. Dagens kunskap och serviceorienterad ekonomi har en dominerande 

roll för mjuka framgångsfaktorer och för små tillgångar. Därför ökar inte bara dynamik utanför 

företagens omgivning utan även nya utmaningar skapas internt för företag.  Företagens 

verksamheter blir mer komplexa och även den inre dynamiken ökar. Om vi har i åtanke att 

budgeteringen har fungerat som ett styrmedel sedan 1920, så är det inte underligt att det är tid för 

nytt agerande. Om en jämförelse görs med företagen för 30, 40 eller 50 år sedan, så är dagens 

företags uppgift inte längre att bara producera och sälja produkter. I dag tävlar företag inte längre 

framgångsrikt på säljarnas marknad utan idag tävlar företag på köparnas marknad.  

 

För att företag ska vara framgångsrika och förbli så, måste de förse marknaden med nya 

produkter under kortare tids intervaller, forma långsiktiga affärsrelationer med kunder och 

affärsverksamhet partners, konstant utveckla företagets human kapital, och rekrytera och 

behålla bra anställda. Därför har företag idag flera olika aspekter att ta hänsyn till samtidigt.  

Traditionell budgetering och månadsvis jämförelse anses vara för osmidigt och detta har för 

länge sedan bara varit bas för styrningssystemet. Utifrån detta har nya styrningsinstrument 

som balanserade styrkort och värdebaserad styrning vuxit fram. Dessa styrmedel har skapat 

                                                 
23

 Bergstrand, Jan, Olve, Nils-Göran, (1996), Styr bättre med bättre budget 
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en stomme för en mer flexibel prestationsstyrning som är kopplad till strategi och kapital 

marknad. Det Balanserade styrkortets huvudinriktning är fokuserad på intern samordning av 

strategiska mål och deras relationer.  Den värde baserade styrningens huvudinriktning är 

fokuserad på inriktning mot de externa förväntningarna – här mot investerarna. Vad som ofta 

saknas är en övergång till en mer flexibel operationell planering och måttstyrning. Den 

Budgetlösa Budgeteringens modell vill fylla exakt denna lucka. Slutsatsen av artikeln är att 

budgetens planerings och styrningsprocess borde vara mer förenklad och mer flexibel. 

Budgetlös budget öppnar nya möjligheter för strategisk verksamhetsstyrning med övergång 

till en flexibel resursfördelning.
26

 

 

I figuren nedan har författaren jämfört de två modellerna ”Budgetlös” och ”Budgetering”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 

 

 

Kritik av budgeten har också kommit från Wallander, Handelsbankens förre chef. Wallander gav 

ut boken ”budgeten – ett onödigt ont” (1994). Den innehåller genomtänkt kritik och ett flertal 

företag beslöt att förändra budgeten eller till och med upphöra med budgeten.  
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Jan Bergstrand har konkretiserat Jan Wallanders kritik av budget enligt nedan: 

 

 Budgetering framkallar blockeringar i organisationen och beslut. Det kan vara svårt 

att ändra på budgeten senare under året även om det finns bra motiveringar till 

förändringarna. 

 Det är arbetsamt att arbeta med budget. Det är många medarbetare som måste arbeta 

med budgeten för att därigenom höja deras motivation till att följa budgeten. 

 Det krävs detaljerad indata för att arbeta fram en budget och den föråldras snabbt. 

Det krävs mycket arbete om detaljerad indata ska ändras. Om ändringar behöver göras och 

det inte görs kan budgeten bli felaktig efter en tid. 

 Budgeten grundas på förenklade prognoser. Det är svårt att förutsäga hur framtiden 

kommer att se ut. För vissa företag är det även svårt att sia om framtiden under det 

närmaste året. 

 Budgeten kan uppfattas åstadkomma en onaturlig periodindelning. Det är kanske inte 

optimalt för ett företag att styras kalenderårsvis. En annan periodindelning kan vara mer 

lämpad för företaget. 

 

 Budgeten manar fram anslagstänkande. De budgetansvariga kan därigenom känna sig 

tvingade att förbruka sitt anslag under året för att inte gå miste om samma anslag 

nästkommande år. 

 

 Budgeten leder till ett själviskt avdelningstänkande. Varje chef ser till sin egen 

avdelning och missar därmed att se till hela företagets bästa. Det som är gynnsamt för 

avdelningen kan vara missgynnsamt för hela företaget.
27

 

 

För företag som är hårt utsatt för konkurrens kan det vara svårt att upprätthålla en god budget. De 

kan behöva ändra i budgeten snabbt för att anpassa sig till rådande marknad. Eftersom budgeten 

skapar låsningar i besluten och organisationen kan det vara svårt för företag att anpassa sig till 

marknaden. Alla företag är utsatta för speciella förhållanden på olika sätt och budgetering och 

alternativa styrmedel måste anpassas till företagens förhållanden. Det är p.g.a. av ovanstående 

kritik som företag kompletterar budgeten med alternativa styrmedel eller till och med att en del 

företag byter ut budgeten helt mot nyare och modernare styrmedel. Detta gäller även prognoser 

som oftast kopplas ihop med budget. 

 

2.4 Kritik mot prognoser 

 

Enligt Jan Wallander är det svårt att göra prognoser för framtiden. Om framtiden beter sig 

likadant som dåtiden har gjort, så är det enkelt att ge prognos om framtiden, men uppkommer 

förändringar som är svåra att upptäcka innan de uppkommer, slår prognoserna fel. Wallander 

ger exempel på detta i sin bok angående 1980-talet. I början av 1980 talet steg aktiekurserna 

och fastighetspriserna. Det var hög sysselsättning, stigande detaljhandelförsäljning och 

ekonomisk expansion. Det var under sådana omständigheter lätt att göra bra prognoser,  

men sedan vände allt och det blev då svårt att se denna vändning och göra bra prognoser. 

Upptäcks inte denna förändring i tid slår prognoserna fel.  
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Wallander var under 1980-talet starkt engagerad i Ericssons verksamhet. Bolaget köpte 

företaget Data-SAAB och gjorde därmed en stor satsning. Deras intention var att gå framåt 

genom de stora AXE-växlarna till kontorsväxlarna och till slut nå datorerna på skrivborden. 

Allt skulle sammankopplas via teleledningar. När beslutet fattades såg prognoserna bra ut för 

denna intention, men prognoserna slog fel och det kunde ha slutat med katastrof. De hade inte 

sett den radikala förändringen som var på gång på kontorsdatormarknaden.
28

 

 

2.5 Moderna styrmedel  

 

Nedan beskrivs olika debatter om de nya styrmedlen som har vuxit fram under 1990-talet. 

Dessa har tillkommit p.g.a. att det har förts kritik mot de traditionella styrmedlen. 

 

2.5.1 Balanserad styrkort 

 

Kaplan och Norton fick i uppdrag av ett företag som heter KPMG att studera och utveckla ett 

förslag till framtida mätetal. De fick detta uppdrag eftersom det under den tiden (1992) fördes 

livliga debatter om att amerikanska företag var utsatta för hård konkurrens från Japan. 

Medvetandet växte fram om att de framtida företagen skulle se annorlunda ut gentemot de 

traditionella industriföretagen. Kritik framfördes mot att de amerikanska cheferna såg för 

kortsiktigt på ekonomin. Oftast stannade de inte länge inom ett företag och under den korta 

tid som de tjänstgjorde inom ett företag ville de visa bra resultat att det gjorde de genom att 

låta bli att investera. De planerade inte för framtiden medan de japanska cheferna var sina 

företag trogna och genom arbetsrotation inom företagen kände de även till alla delar inom det 

företag som de arbetade för. Kaplan och Norton skapade därmed det balanserade styrkortet 

som har till uppgift att på ett enkelt sätt implementera strategin i verksamheten.
29

 Denna 

utveckling startades i början på 1990-talet, men det verkar som om den går långsamt framåt.  

 

Enligt Nils Göran Olve m.fl. så i Sverige är det företag inom olika branscher och olika 

storlekar som har börjat med BSC. De större företagen har börjat med BSC i någon del av 

koncernen, men oftast med intentionen att BSC ska omfatta hela.
30

  

 

Den svenska ambitionen var att avskaffa budgeten och införa BSC, men det var aldrig 

Kaplans & Nortons intention. De ansåg att BSC skulle användas som ett komplement till  

andra styrmedel. De svenska företagen som har infört BSC har inte kunnat anamma idén att 

ersätta budgeten med BSC utan de använder BSC som ett komplement. Det finns flera 

orsaker till detta. En orsak är att det är svårt att frångå ett invant etablerat system till något 

som är förhållandevis oprövat. En annan orsak är att styrkortet inte kan hantera alla 

väsentliga styruppgifter.
31
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2.5.2 Rullande prognoser 

 

Enligt Jan Bergstrand så börjar företag allt mer byta ut budgetering mot rullande prognoser. 

Detta görs eftersom det finns en hel del kritik mot den traditionella budgeten.
32

 

Det började med att företag kombinerade en fast årsbudget med kvartalsvis prognoser fram 

till årets slut. Dessa prognoser innehåller färre detaljer än budgeten som är mer detaljrik 

vilket innebär att de går att få fram fortare och det är lättare för chefer att diskutera dessa 

mindre detaljrika prognoser. Detta medförde att cheferna kom att trivas bättre med dessa 

prognoser än budgeten och till slut så avskaffade dessa företag budgeten och införde istället 

rullande prognoser. Detta skedde under senare delen av 1990-talet. Det som är en nackdel för 

företag som endast använder rullande prognoser är att de missar den detaljrika traditionella 

budgetuppföljningen. Rullande prognoser bör därmed ses som ett alternativ till budgeten. När 

Bergstrand skrev boken Ekonomisk styrning (2002), verkade det som om företag föredrog de 

rullande prognoserna framför den traditionella budgeteringen.  

 

Vilket av dessa styrmedel som företag använder sig av beror på vilken situation de befinner 

sig i. Den horisontella axeln i bilden nedan visar hur säkra prognoser företag kan göra på sina 

produkter. Det är hög prognos på att stål, vetemjöl och vattenkraft kommer att behövas i 

framtiden. Dessa företag är därmed stabila och kan använda sig av den traditionella budgeten.  

Den lodräta axeln visar företagets flexibilitet att ställa om sin produktionsapparat. Högst upp 

befinner sig de moderna tjänsteföretagen som konsulter, agenter och advokater, så för deras 

del passar det bättre med rullande prognoser. Längst upp till vänster befinner sig IT-

konsulterna som förmodligen inte vet var de kommer att befinns sig om något år. 

Företag inom tele- och byggnadsbranschen hamnar förmodligen längst upp till höger. De 

behöver undersöka hur det närmaste året ser ut, men de behöver även vara på spaning efter 

nya idéer och kunna anpassa sig till marknadens förändringar.
33
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Figur 2 
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2.5.3 EVA 

 

De vanliga nyckeltalen som RE (Räntabilitet på eget kapital), RT(Räntabilitet på totala 

kapital) och Rsys(Räntabilitet på sysselsatt kapital) bygger på balansräkningens traditionella 

uppgifter. Det finns brister i dessa nyckeltal. Företaget kan ha genomfört stora investeringar 

inom FOU (Forskning och Utveckling) och denna kostnad för investering kostnadsförs 

direkt. Denna investering syns inte i balansräkningen, men den kommer att ge en investering 

i framtida verksamheter. Investeringen är betald av aktieägarnas pengar och därför borde 

aktieägarna kunna se att investeringen i framtiden kommer att ge en avkastning. Utifrån 

denna brist växte nyckeltalet Economic Value Added (EVA) fram. Detta nyckeltal belyser de 

verkliga investeringarna i företaget. I Amerika används EVA för att visa att även eget kapital 

kräver ersättning innan verksamheten kan ge ett verkligt överskott.  

 

Ägarna är intresserade av att veta hur mycket som har investerats i företaget och om detta 

verkligen ger tillräckligt med avkastning. Företagsledarna vill däremot skriva bort så mycket 

forskningspengar som möjligt för att därigenom skapa reserver som kan komma till 

användning i framtiden. Denna konflikt mellan företagsledarna och ägarna går att lösa genom 

att skapa två olika balansräkningar. Företaget behåller den gamla för årsredovisningen och 

den nya för internredovisningen för att få en riktig styrning.
34

 Utifrån denna teori går det att 

utläsa att det behövs flera styrmedel för att fånga en helhet av ekonomin. EVA ses ofta som 

ett alternativ till BSC.  En tydlig skillnad mellan dessa två styrmedel är att BSC tydliggör att 

företaget har fler intressenter än ägare medan EVA prioriterar ägarnas intressen.
35

 

I en artikel som Ittner & Lacker har skrivit om en genomförd undersökning om EVA förs det 

fram kritik och problem med att använda EVA. Kritik som har förts fram är att EVA är för 

komplext för första linjens chefer. Chefer motiveras att skära ner fördelaktiga 

kapitalomkostnader för att påvisa kortsiktigt EVA. Kritik har också förts fram att EVA 

ignorerar företagets kärnkompetens och det har påvisats bristande information om värdet på 

det långsiktiga drivandet.
36

 

 

2.5.4 ABC- Kalkylering 

 

Genom ABC-kalkylering tas de kostnader fram för de resurser som produkten utnyttjar. 

Genom den traditionella självkostnadskalkyleringen fördelas samtliga kostnader på samtliga 

produkter, vilket innebär att en del produkter får bära kostnader för resurser som de ej  

utnyttjar. ABC-kalkyleringen har vuxit fram p.g.a. missnöjet med den traditionella 

självkostnadskalkyleringen. Enligt Jan Bergstrand så uppstod den första allvarliga debatten 

om bristerna i den traditionella självkostnadskalkyleringen genom Johnson & Kaplans bok 

”Relevance lost” (1987)
37

. Deras kritik var att kalkyleringen är ett dåligt beslutsunderlag 

eftersom det styrs av den traditionella redovisningens krav och tidsplaner. Denna kritik blev 

mycket uppmärksammad och bidrog till en ökad insikt av industriföretagen om dessa brister i 

kalkylsystemet. Utifrån detta uppstod utvecklingsprojekt som kom att kallas för 

aktivitesbaserad kalkylering (ABC-kalkylering). ABC-debatten tog fart igen under 1990-talet 

genom Ask & Ax avhandling ”Produktkalkylering i litteratur och praktik”. Denna 
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undersökning gav resultatet att 23,2 % av företagen var intresserade av att införa ABC-

kalkylering Intresset för ABC-kalkylering var stort under denna tid, men om dessa företag 

sedan implementerade ABC-kalkyl nämner inte historien.
38

 Även om det har förts en hel del 

kritik mot produktkalkyleringen så verkar den vara stabil inom företagen och det sker inga 

större förändringar under åren. ABC-kalkylering har dock inte ersatt den traditionella 

produktkalkyleringen. 

 

2.5.5 Målkostnadskalkylering 

 

När traditionell produktkalkylering beräknas först kostnaderna och efter det fastställs priset 

på produkten, men vid tillämpning av målkostnadskalkylering görs det tvärt om. Företaget 

sätter priset efter vad de tror att kunden är villig att betala för produkten. Detta görs genom en 

marknadsundersökning om en tänkt produkt. Företaget skaffar sig kunskap om vilka 

produktegenskaper som marknaden efterfrågar t.ex, design, kvalitet, produktens funktioner, 

material m.m. Tidigare utredningar har visat att 70-90 % av en produkts tillverkningskostnad 

stipuleras innan tillverkningen har börjat, efter att design, kvalitet, material, produktens 

funktioner har bestämts. Detta innebär att det är då svårt att påverka kostnaderna för 

produkten. Fördelen med målkostnadskalkylering är att den kalkyleringsmodellen redan 

kommer in på planeringsstadiet och det går i ett tidigt stadium analysera om produkten är 

lönande eller inte. Om produkten efter värdeanalysen inte är lönande kan projektet i princip 

läggas ner.
39

 Målkostnadskalkylering har funnits i Japan i ungefär 30 år och den är där väl 

utbredd. En undersökning som är gjord i Japan visar att 80 % av de största japanska företagen 

arbetar med målkostnadskalkylering. Undersökningen visade att den tillämpas mest inom 

företag som är utsatta för hård konkurrens på marknaden.
40

  

 

2.5.6 Processorienterade begrepp 

 

Nya begrepp som Just in time (JIT), Total Quality Management (TQM), Business Process 

Reengineering (BPR) och Activiy Based Management (ABM) har tillkommit p.g.a. att de 

ifrågasätter de traditionella synsätten om ansvarsfördelningar och mätetal. Det behövs 

djupare och bredare ansvarsmedvetande för de anställda samt andra sorters mätetal för 

verksamheterna. De gemensamma utgångspunkterna för dessa begrepp är kundfokus, 

processer, medarbetarnas deltagande, och kontinuerlig utveckling. Genom detta beskrivs 

företaget utifrån kund och inåt i företaget, vilket ger en mer vertikal information om 

verksamheten. Fördelarna är att nu kan uppföljningen visa hur resurserna har förbrukats. Den 

traditionella uppföljningen visar vad resurserna har använts till och var de har förbrukats.  

Ett annat processorienterat styrmedel är benchmarking. Under tidigt 1990-tal så reducerades 

många etablerings och konkurrenshinder genom Berlinmurens fall och att EU växte fram. Det 

blev alltmer viktigt att bedriva verksamhet av världsklass. Konkurrensen hårdnade genom 

globalisering och intern ineffektivitet kunde därmed inte accepteras.  Det blev då viktigt att 

bli lika bra som de främsta konkurrenterna. Företag började med att jämföra sitt eget företag 

med de bästa företagen på marknaden och en förbättring av det egna företaget kunde därmed 
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ske. Begreppet benchmarking började växa fram inom ekonomistyrningsområdet.
41

 Dessa 

verktyg har kommit för att följa upp processen och flödet i företagen.
 42

 Situationsfaktorer 

såsom konkurrens och marknad har förmodligen lett till krav på dessa verktyg. Det är därför 

intressant att ha med dessa i enkätfrågorna.  

 

2.5.7 Icke- finansiella mått  

 

I dag krävs det av företag att ständigt vara med i utvecklingen för att kunna konkurrera på 

marknaden. Betydelsen av immateriella tillgångar såsom kundrelationer, innovationer, 

personalrelationer och produktkvalitet blir allt större. Företag behöver i dag icke-finansiella 

mått för att kunna mäta den här typen av tillgångar, konstaterar Kaplan och Atkinson.
43

  

Men enligt Kullvén så bedöms de icke-finansiella måtten subjektivt av cheferna och ger 

därmed inte en sann information.
44

 Gyllberg & Svensson med hänvisning till Kaplan & 

Atkinson 1998 pekar på att företag behöver mer än att bara anpassa sig till ny teknologi och 

att skickligt använda sig av finansiella tillgångar och skulder. Idag behöver företag nya 

talanger för att nå framgång i den konkurrensbaserade marknaden. Och detta för att bl.a. 

utveckla kundrelationer, utveckla och sprida informationsteknologin, introducera 

innovationer som kunder efterfrågar.
45

Dessutom finns som Anthony & Govindarajan hävdar, 

även problem med tilliten till de icke-finansiella måtten hos de högsta cheferna i 

organisationer. Cheferna vet hur betydelsefullt det är att ha kontroll över immateriella 

tillgångar i organisationen, men ändå är det många företag som har misslyckats med en 

implementering av icke-finansiella mått just för att cheferna anser att icke-finansiella mått är 

mindre utvecklade och mindre tillförlitliga än de finansiella. De är därför mindre villiga att 

använda sig av dem.
46

 

2.6 Kritik mot de moderna styrmedlen 

 

Det har förts mycket kritik mot den traditionella internredovisningen under de senaste 20 

åren. Det som kritiseras är att den traditionella internredovisningen är otillräcklig och har 

brister som svar på denna kritik har nya styrsystem vuxit fram som Balanserade styrkort, 

ABC-kalkylering och målkostnadskalkylering, men ännu har inte denna innovation fått någon 

större genomslagskraft. Frågan är varför inte utvecklingen har gått snabbare när det gäller 

utvecklingen av internredovisningen då kritiken mot de traditionella styrmedlen har pågått 

under ett par decennier. En del pionjärer har infört ny internredovisning inom sina 

verksamheter, men de är få och utvecklingen på detta område har gått långsamt framåt. Finns 

det många problem med förnyelse inom internredovisningen och vad är det för faktorer som 

förhindrar en nyskapelse av internredovisningen. Davood Askarany och Malcom Smith 

skriver i sin artikel om en undersökning som är gjord för att veta vilka faktorer det är som 

påverkar och förhindrar en förnyelse av internredovisningen.
47
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200 företag tillfrågades, men endast 69 svarade. Det innebär att undersökningen inte är 

tillförlitlig men den ger dock en indikation på vad det är som förhindrar en snabbare 

utveckling inom internredovisningen. 

Indikationerna är: 

 

 Brist på ett passande mjukvaruprogram 

 Kostnader för upprättande av ett nytt program samt att implementera det i 

organisationen 

 Kostnader för bibehållning och samla information om kostnader 

 Brist på information om tillgängliga tekniska kostnader 

 Ledningens policy och prioritet 

 Det ger mer kostnader att ändra system än det ger intäkter 

 Brist på lämplig redovisning av kompetens 

 Brist på förtroende för nya redovisnings tekniker   

 Ändamålsenligt nuvarande system 

 Motstånd från de anställda 

 Bristerna i det nuvarande systemet är inte tillräckligt stora för att byta system 

 Externredovisningen redovisas enligt standard
48

  
 

2.7 Situationsberoende lösningar 

 

Varje organisation har en unik verksamhet. Företagets kultur skapas av människor som sedan 

handlar i en speciell situation med omvärlden. Med denna utgångspunkt kommer olika 

ekonomisystem att fungera på olika sätt i olika organisationer. Det kommer aldrig att finnas 

ett dominerande ekonomisystem som är generellt bäst för alla företag. Därför är en av de allra  

viktigaste åtgärderna att ständigt leta efter situationsanpassade lösningar som passar just en 

viss organisation.
49

Vid lanserande av en ekonomistyrning kommer det upp många frågor. 

Frågor som om företag ska ha ett enda stort affärssystem eller göra en ”best of breed” 

upphandling? Om företag ska till dominerande del anpassa i verksamheten eller i 

ekonomisystemet? Om företag ska göra en ”big bang” implementering eller mer satsa på 

successiva verksamhetslyft med systemet? Svaret på frågorna blir alltid – Det beror på hur 

din situation ser ut i organisationen! För att nå en förträfflig användning av ett styrsystem är 

den bäst tänkbara kritiska framgångsfaktorn att finna situationsanpassade lösningar som är 

direkt lämpade för de huvudsakliga behoven, som de medverkande har och detta för att kunna 

agera professionellt i verksamheten – vare sig mer eller mindre!
50

 Situationsteorin för 

organisationer växte fram under 1960-70 talen. Denna teori har ett synsätt om att 

organisationer är öppna system. Det nya synsättet omkullkastade det tidigare synsättet  

om att organisationer var slutna system. Grunden för teorins antagande är att om ett företags 

ekonomisystem ska vara optimalt anpassat för företaget, så ska det ta sin utgångspunkt i den  

specifika situationen som företaget befinner sig i. Effektiviteten på ekonomisystemet beror på 

anpassningen till olika situationsfaktorer.  Enligt Ask & Ax som har gjort en 

situationsteoretisk undersökning om produktkalkylering beskriver kalkyllitteraturen fyra 

situationsfaktorer som är de mest betydelsefulla vid påverkandet av utformning gällande 
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ekonomisystemet. De fyra situationsfaktorerna är tillverkningsförhållanden, storlek, bransch 

och konkurrens.
51

  

 

Vi har i vår studie använt situationsfaktorerna konkurrens och marknad. Detta är intressant att 

undersöka eftersom det har skrivits mycket om att ekonomistyrningen har vuxit fram utifrån 

konkurrens och globalisering. Det hade också varit intressant att undersöka om 

situationsfaktorerna branscher, företagsägande och storlek på företag har påverkat 

utformningen av ekonomistyrningen. Vi upptäckte att uppsatsen hade blivit för stor om vi 

också skulle ha undersökt dessa situationsfaktorer. Det kan vara intressant att studera dessa 

situationsfaktorer i kommande studier. 

 

2.8 Proposition om hård konkurrens 

 

För företag som är hårt utsatta för konkurrens kan det vara svårt att upprätthålla en god 

budget och åstadkomma prognoser som slår rätt. De kan behöva ändra i budgeten snabbt för 

att anpassa sig till rådande marknad och när det sker förändringar på marknaden så är det lätt 

hänt att prognoserna slår fel. Både budget och prognos behöver vara mer flexibla och därför 

har modernare styrmedel och mått uppkommit. Enligt Ask & Ax ökar behovet av rättvisande 

produktkalkyler när konkurrensen ökar. Detta beror på att kostnaderna för företaget ökar om 

dåliga beslut fattas och risken med att fatta dåliga kostsamma beslut minskar med mer 

rättvisande kalkyler.
52

Enligt Christian Ax ansågs låga priser tidigare vara en av de stora 

faktorerna som påverkar konkurrensen, men det har förändrats och faktorer som kvalitet, 

kundanpassning och snabba leveranser har blivit allt mer viktiga för konkurrensen.
53

 Företag 

behöver i dag icke-finansiella mått för att kunna mäta den här typen av tillgångar vilket 

Kaplan och Atkinson också har konstaterat.
54

 

 

Proposition: Företag som är utsatta för hårdare konkurrens är mer benägna att tillämpa de nya 

styrmedlen, medan de som är utsatta för mindre konkurrens inte tillämpar de nya styrmedlen i 

samma utsträckning.
55

  

 

2.9 Proposition om producentmarknad och konsumentmarknad 

 

Enligt Kotler finns det två olika marknader där den ena är producentmarknaden och den 

andra är konsumentmarknaden. Producentmarknad är när de två affärsparterna består av 

endast producenter vilket inkluderar även försäljare och grossister. Konsumentmarknad är när 

den ena parten är konsument och den andra parten är producent. Det finns skillnader i 

kundkretsen när det gäller dessa två marknader. Producentmarknaden har oftast ett fåtal 

kunder. Relationen med kunden är oftast stabil och långvarig. Relationerna mellan kund och 

försäljare är ömsesidig d.v.s. köper du av mig så köper jag av dig. Dessa förhållanden råder 

inte på konsumentmarknaden.
56

Därmed anser vi att producentmarknaden är mer stabil och 
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mindre utsatt för konkurrens. Medan konsumentmarknaden är mindre stabil och utsatt för 

tuffare konkurrens. Vi tror att företag på producentmarknaden inte tillämpar de nya moderna 

styrmedlen i lika stor utsträckning som företag som befinner sig på konsumentmarknaden och 

detta beroende på att de har stabila förhållanden med sina trogna kunder. 
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3. METOD 
 

I metodkapitlet beskriver vi definitionen av vetenskaplig metod, olika kategorier av syften, 

olika tillvägagångssätt, och de olika vetenskapliga metoder som används vid undersökningar. 

Vi redogör för vilken metod som lämpar sig för vårt arbete och vårt syfte med uppsatsen. 

Därefter beskriver vi hur vi gick tillväga i vår undersökning. Vi tittar till sist på svårigheter 

som vi har stött på med vårt metodval och hur vi har åtgärdat detta. 

  

3.1 Samhällsvetenskaplig metod 

 
Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på, och som Ib Andersen beskriver 

det tillvägagångssättet som väljs som utgångspunkt vid produktion av kunskap om samhället, 

grupp och individer, är en samhällsvetenskaplig metod.
57

 

 

3.2 Olika syfte med olika undersökningar 

 

Det är viktigt att veta vad syftet är med produktion av ett vetenskapligt arbete. Det är syftet 

som avgör vad som ska undersökas och hur. Här tittar vi närmar på de olika kategorier av 

syften som Borum (1 990:42) beskriver. 

 

 Beskrivande, oftast i svar på frågan hur. Svaret kan handla om individer, situationer 

eller händelser, händelser som kan avse från dåtid eller nutid. 

 

 Diagnostiserande, behandlar frågor som är ömtåliga och kontroversiella. Den 

normala utgångspunkten i den här typen av undersökningar är antingen ett upplevt 

missnöje med situationen som redan finns eller strävan efter att förstå systemet bättre 

för bättre framtida situations anpassningar. Den här formen av undersökning försöker 

föreslå vilka faktorer som leder till ett bra eller dåligt resultat, t.ex. stor 

personalomsättning eller dålig produktivitet. 

 

 Problemlösande/normativ, är den typ av undersökningar som till skillnad från 

diagnostiserande försöker komma med förslag till lösningar eller försöker avhjälpa 

problemen. 

 

 Förklarande/förstående, undersökningars utgångspunkt är psykologiska eller 

socialpsykologiska problemställningar eftersom förståelse är förbunden med avsikt 

och mening. Ett sådant syfte kan inte innehålla frågor som gäller hela samhället 

eftersom det är individer och grupper av individer som har avsikt och mening och inte 

samhällen. 
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 Explorativa/problemidentifierande, har syftet att utforska förhållanden eller 

fenomen som är mindre kända eller helt okända. Genom den här formen av 

undersökning kan vi få fram frågor som senare kan undersökas. 
58

 

 

Vår intention med undersökningen är att den ska svara på både hur ”deskriptiv” 

(beskrivande) d.v.s. att genom en studie få bättre insikt om hur ett fenomen ser ut, och 

dessutom varför ”kausal”(förklarande) d.v.s. varför något speciellt händer. 

 

3.3 Tillvägagångssätt i en undersökning 

 
Det finns i princip två vägar att gå och Holmber (1987) har kallat de här två sätten för 

deduktion och induktion. 

 

3.3.1 Deduktion eller bevisföringens väg innebär att dra slutsatser om enskilda händelser  

utifrån generella principer. T.ex. om vi ska studera organisationens struktur hos en eller flera 

konkreta organisationer och använder oss av teorier om organisationers strukturer betyder det 

att vi har gjort en deduktion.  

 

3.3.2 Induktion är det motsatta tillvägagångssättet till deduktion vilket innebär att i 

undersökningen utgå ifrån en enskild händelse och dra generella slutsatser. Utgångspunkten 

är empiri för att komma fram till generell kunskap om teorin.
59

 I vår studie har vi använt oss 

av en deduktiv undersökning eftersom de finns olika teorier om att företag överger den 

traditionella budgeten och att användning av nya styrmedel blir allt vanligare. Det finns 

teorier om situationsfaktorer som ligger bakom dessa förändringar. 

 

3.4 Olika metoder för undersökning 

 
3.4.1 Kvalitativa metoder, enligt Holme & Solvang (1997) innebär det att i en kvalitativ 

undersökning samlas in data på olika sätt. På så vis kan forskaren skapa en djupare förståelse 

för ett problemkomplex. Ett viktigt moment i en sådan undersökning är att förstå sambandet 

mellan problemkomplexet och helheten. Det lämpar sig för undersökningar som har ett 

förstående syfte och inte ett förklarande syfte. Statistik, matematik och aritmetiska formler 

används i liten skala när det gäller en kvalitativ undersökning eftersom data inte är av sådan 

art att det gör detta möjligt. 

 

3.4.2 Kvantitativa metoder, till skillnad från den kvalitativa metoden kan i denna metod 

användas mycket matematik, statistik och aritmetiska formler som ger ganska klara riktlinjer 

för genomförande av en undersökning. Den här metoden kan användas till syfte att förklara 

orsaken till det fenomen som är undersökningens objekt. Detta är nödvändigt för att vi ska 

kunna pröva om de resultat vi uppnått kan gälla för alla de enheter som vi vill uttala oss om.
60

 

Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning Vi har mejlat enkäter till 107 företag. Vår 

intention är att få svar på frågorna genom en extensiv (bred) undersökning, vilket innebär att 

                                                 
58

 Andersen, Ib, (1998), Den uppenbara verkligheten 
59

 Andersen, Ib, (1998), Den uppenbara verkligheten 
60

 Andersen, Ib, (1998), Den uppenbara verkligheten 



Mansoureh Haji Asadollah Konkurrensens och marknadstypens                           

Elisabeth Klint    påverkan vid utformning av styrmedel 

 

                     

 

  27 

 

 

vi inte tänker tränga på i djupet av olika styrsystemsmodeller hos de företag som vi 

undersöker utan vi är intresserade av att granska hur trenderna ser ut när det gäller styrsystem 

och budgethantering inom olika former av privata verksamheter. Jacobsen påpekar att den 

kvantitativa undersökningen kritiseras för att metoden ger en ytlig prägel, men detta kan 

undvikas genom att frågorna som ställs är så omfattande att de ändå visar djupet.
61

 

 

3.5 Val av företag  

 

Vi använde oss av Bibliotekets databas när vi skulle välja ut företag. 

Vår intention var att göra ett slumpvis urval av företag i olika branscher och storlekar.  

3.6 Datainsamling 

 

Jakobsen har i sin bok ”Vad, hur och varför” skrivit om två typer av data. 

 

 Primärdata, vilket innebär data som är hämtad direkt från en primär datakälla genom 

t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

 Sekundärdata, dvs. data som redan finns och är samlad av andra personer och det kan 

då vara t.ex. böcker, artiklar och tidskrifter.
62

 

 

Vid insamling av data har vi använt oss av båda delarna. Vår primära datainsamling har i 

stort sätt skett genom att mejla enkäter. För att forma och skicka enkäten fick vi hjälp av 

personalen på MAM (sektion för management) som har tillgång till ”Eval”, ett 

enkätundersökningsprogram. Efter en veckas tid skickade vi även påminnelser till företag 

som inte hade svarat ännu, med tanke på tidsbrist och för undersökningen. Sammanlagt 

mejlade vi tre påminnelser och efter varje påminnelse fick vi in fler svar. När den sista 

påminnelsen mejlades ut ringde vi samtidigt till c:a 45 av företagen för att trycka på extra för 

att de skulle svara på våra enkätfrågor. Gällande sekundär data använde vi oss av tidigare 

skrivna uppsatser, artiklar, tidskrifter och böcker. För att söka dessa sekundära data använde 

vi de olika databaserna som är tillgängliga på BTHs bibliotek såsom Elin, Ebrary och Libris. 

För att söka företag använde vi en affärsdatabas som också finns på biblioteket. 

 

3.7 Svarsfrekvens och bortfall 

 

Vi har skickat ut webbenkäter till 107 företag och vi har fått in 43 svar. Det var två enkäter 

som inte var ifyllda så dessa två togs bort från materialet. Sammanlagt har vi fått in 41 svar. 

Det motsvarar en svarsfrekvens på 38,3 %. D-uppsatsen, ”Ekonomistyrningsverktyg i svensk 

praktik- en kvantitativ studie av stora tillverkningsföretag”, som är nämnd i kapitlet ”tidigare 

studier” hade en svarsfrekvens på 36 %. De nämner i sin uppsats andra studier och deras 

svarsfrekvens t.ex. Israelsen et al. (1996) som gjorde en studie om ekonomistyrningsverktyg i  

Danmark där svarsfrekvensen blev 17 %, och Löfsten & Lindelöf (2005) som utförde en 

svensk studie på svenska kunskapsföretag, där svarsfrekvensen blev 32 %.
63

 Ask & Ax 
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utförde en undersökning om produktkalkylering i litteratur och praktik. De fick en 

svarsfrekvens på 67,3 % och den svarsfrekvensen var hög, men de nämner vidare om andra 

undersökningar angående produktkalkylering och deras svarsfrekvens. Howell et al (1987) 

uppnådde en svarsfrekvens på 16 %, Joey & Blayney (1990) uppnådde en svarsfrekvens på 

21 % och Karmarker et el (1990) uppnådde en svarsfrekvens på 37,1 %. 

Vi anser därmed att vår svarsfrekvens på 38,3 % är acceptabel. 

 

Bortfallet beror delvis på tidsbrist hos företag och detta medför att de inte hinner att fylla i 

enkäter. Denna information kom oss tillhanda via telefonsamtal och mejl. En annan orsak till 

bortfallet var att vissa företag helt enkelt inte ville delta i undersökningar. Ett visst bortfall 

kan också bero på tekniken med webenkäter.  E-mejladress och lösenord skulle uppges för att 

ett ifyllande av enkäterna kunde ske och detta vållade en del problem. Ett flertal mejlade och 

påtalade detta. Flera av dem som hörde av sig kunde senare komma in och fylla i enkäten. 

Alla hörde dock inte av sig igen så det kan ha varit personer, som gav upp och inte försökte 

igen. Bortfall kan också bero på att personer som inte lyckades logga in sig, gav upp direkt. 

Det kanske hade kommit in fler svar om inloggning och lösenord inte använts, men att 

använda detta ökar tillförlitligheten. Det går inte att svara på enkäten flera gånger och om en 

person är angiven som inloggning måste också denna svara men vederbörande kan också 

skicka enkäten vidare till någon annan som är rätt person att svara på enkäten. Enligt Karin 

Dahmström kan bortfallsproblem uppstå när Web-enkäter används. Det kan bli ett ökat 

bortfall p.g.a. tekniska problem och att man inte är van vid att handskas med datorer
64
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4. EMPIRI 
 

Här beskrivs svar från varje enkätfråga. Vi börjar med frågor som handlar om företagens 

allmänna information, därefter behandlas frågor som gäller situationsfaktorer. Dessa 

används som variabler i analysarbetet. Till sist visas en kartläggning om vilka styrmedel/mått 

som företagen tillämpar. Redovisningen sker i procent av 41 företag. 

Sammanlagt har vi fått in 43 svar. Två enkäter var inskickade blankt varför vi tog bort dessa 

från redovisningen. 

 

4.1 Företagens bakgrundsinformation 

 

Nedan görs en genomgång av företagens allmänna information. Det finns med för att ge en 

bättre bild av företagen i sin helhet. Det är företag från tillverknings- och tjänstesektorn som 

har svarat och fördelning av svar från de två olika sektorerna är jämn, 17 svar från 

tjänstesektorn och 24 svar från tillverkningssektorn. Se tabell nedan. 

 

 % st. 
 

A) Tjänsteföretag 41.5% 17 

B) Tillverkningsföretag 58.5% 24 

 

Summa 100 % 41 

Tabell4:1 Företagets huvudverksamhet 

 

Svar har då inkommit från företag med helt olika inriktningar. Tjänstesektorn består främst 

av företag inom handel, restaurang/hotell, byggnadsverksamhet och konsultföretag. Företag 

inom tillverkningssektorn är livsmedel, trä/pappersprodukter, kemiska produkter, 

metallindustri, verkstadsindustri och IT/telecomföretag. Denna branschindelning har vi tagit 

fram genom SNI-koder. SCB:s Företagsregister och Skatteverket använder sig av dessa SNI-

koder vid branschindelning. Vi upptäckte dock att ett flertal företag inte använder denna 

branschindelning. Flera företag svarade även på frågan om annan branschtillhörighet, men 

det som är intressant i denna spridda branschindelning är att det är så många olika typer av 

företag med olika typer av inriktningar som har svarat på våra frågor.  

 

 % st. 

 

1 2.44% 1 

2 22 % 9 

3 41.5% 17 

4 34.1% 14 

 

Summa 100 % 41 

Medelvärde  3.1 

 Tabell 4:2 Fördelning av företag i låg- och högteknologiskt   
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En enkätfråga som var med handlade om företag var högteknologiska eller lågteknologiska. 

Respondenterna fick gradera sitt svar där lågteknologiskt är 1 och högteknologiskt är 4. 

De flesta företag är inom alternativ 3 och 4 gällande teknologi och det motsvarar 76 % av 41 

företag, vilket innebär att de flesta företag ser sig som högteknologiska. Fördelningen av 

svaren visas på föregående sida. 

 

 % st. 
 

A) 10-99 24.4% 10 

B) 100-249 17.1% 7 

C) 250-499 12.2% 5 

D) 500-999 7.32% 3 

E) Fler än 1000 36.6% 15 

F) ? 2.44% 1 

 

Summa 100% 41 

Tabell 4:3 Antal anställda inom olika företag 

 

Tabell 4:3 visar hur många anställda företagen har. Det ger en anvisning om att det är en 

markant skillnad i storlek mellan de företag som ingår i undersökningen. De flesta företag 

som har svarat räknas som stora företag och det motsvarar 43.92 % av antalet företag som har 

svarat. Vi har indelat företagen i tre storlekar, små med 10-99 anställda, medelstora med 100-

500 anställda och stora företag med 500 anställda och uppåt. Det kan tolkas som att 

tillämpning av flera styrmedel är vanligare hos större företag 

 

   % st. 
 

 A) Familjeägt  14.6% 6  

 B) Ägt av annat svenskt företag  24.4% 10  

 C) Ägt av annat utländskt företag  29.3% 12  

 D) Ägt av både svenskt och utländskt 

      företag  

19.5% 8  

 E) ?  12.2% 5  

 

 Summa   100%   41   
 

Tabell 4:4 Företagens ägarförhållanden  

 

Undersökningen om ägandeförhållande i företagen visar att det är utlandsägandet som 

dominerar och näst största gruppen är företag som ägs av annat svenskt företag. Fördelningen 

visas ovan. 
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4.2 Situationsfaktorer, konkurrens och marknad 

 

Nedanstående variabler används för att analysera tillämpning av styrmedel/mått beroende på 

situationsfaktorerna konkurrens och marknadstyp. 

 

   % st. 
 

 A) Mycket hård  53.7% 22 

 B) Ganska hård  39 % 16 

 C) Liten  2.44% 1 

 D) Mycket liten  2.44% 1 

 E) ?  2.44% 1 

 

 Summa  100% 41 

Tabell 4:5 Företagens konkurrensförhållanden 

 

Ovan visas företagens konkurrensförhållanden fördelat i antal företag och i procent. De flesta 

företag är idag förmodligen utsatta för rätt så hård konkurrens. Denna undersökning visar att 

det inte är många företag som har fritt spelrum på marknaden. 

 

   % st. 
 

 A) 0-10 %  39% 16 

 B) 11-25 %  7.32% 3 

 C) 26-50 %  12.2% 5 

 D) 51-75 %  7.32% 3 

 E) 76-100 %  31.7% 13 

 F) ?  2.44% 1 

 

 Summa  100 % 41 

Tabell 4:6 Företagens totala försäljning utanför Sverige 

 

Företag med olika försäljningsmarknader har svarat på våra enkätfrågor. 

Det som är intressant är att den största gruppen är företag som inte alls har eller som har en 

liten del av sin marknad utanför Sverige. Näst största gruppen är företag som har en stor del 

av sin marknad utanför Sverige. Siffrorna visas i ovanstående tabell. 
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   % st. 
 

 A) Konsumentmarknad  34.1% 14 

 B) Producentmarknad  56.1% 23 

 C) ?  9.76% 4 

 

 Summa  100% 41 

 

  Tabell 4:7 Den marknaden som företag befinner sig i 

 

Fördelning av företag inom respektive marknad förekommer i tabellen ovan. Av 41 företag är 

14 inom konsument- och 23 inom producentmarknaden. Resterande företag har avstått från 

att svara.  
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4.3 Tillämpning av traditionella och moderna styrmedel/mått 
   

Nedan görs en kartläggning av tillämpningen av de olika styrmedlen/mått inom 41 företag 

som har svarat på enkätfrågorna. De flesta företag som har svarat har valt flera alternativ.   

Av totalt 41 svar är det flera företag som använder sig av olika former av strategiska 

styrmedel, därför har det totala antalet företag, som svarat stigit till 84 i tabell 4:8. Detta 

gäller även för de följande tabellerna i texten, beträffande tillämpning av olika styrmedel.  

 

   % st. 
 

 A) Strategisk planering  56.1% 23 

 B) Prognos  70.7% 29 

 C) Rullande Prognos  43.9% 18 

 D) Balanserade styrkort  24.4% 10 

 E) Annat  2.44% 1 

 F) ?  7.32% 3 

 

 Summa  204,9 % 84 

Tabell 4:8 Tillämpning av strategiska styrmedel 

 

Resultatet visar att det mest använda styrmedel av de strategiska styrmedlen är prognoser, 

näst störst är strategiska planer och den tredje största som är vanligast är rullande prognoser. 

Det är tre företag som har kommenterat denna fråga, vilket innebär att de tillämpar någon 

annan form av styrmedel. Två företag har kommenterat frågan att de tillämpar prognos med 

en uppsättning av ca 15 KPI:er och ett företag har kommenterat att de tillämpar någon form 

av uppföljning och planering. Siffrorna är illustrerade i tabell 4:8. Vidare visar denna 

undersökning att 24, 4 % av företagen tillämpar balansera styrkort. Studier från Finland 

visade att 31 % av företagen tillämpar balanserad styrkort. Detta var år 2001 och flera företag 

var under denna tid igång med att implementera BSC. Denna procentsiffra kan därmed vara 

högre idag.
65
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   % st. 
 

 A) Resultatbudget  85.4% 35 

 B) Likviditetsbudget  58.5% 24 

 C) Balansbudget  51.2% 21 

 D) Icke finansiell budget  12.2% 5 

 E) Annan  0% 0 

 F) ?  7.32% 3 

 

 Summa  214.6% 88 

Tabell 4:9 Tillämpning av budgetering  

 

Studien visar att de flesta företag tillämpar fortfarande den traditionella budgeten. Enligt 

Bergstrand så verkade det som om företagen föredrog de rullande prognoserna framför 

budget.
66

 Denna undersökning visar inget sådant resultat. Företag som tillämpar rullande 

prognoser är 43,9 %. Enligt resultatet, oberoende av storlek på företag så tillämpar 85.4 % av 

undersökta företag budget medan tidigare undersökningar som Ax nämner visar att något 

färre företag budgeterar.
67

   

 

   % st. 
 

 A) Bidragskalkylering  31.7% 13 

 B) Självkostnadskalkylering  46.3% 19 

 C) ABC-kalkylering  14.6% 6 

 D) Målkostnadskalkylering  4.88% 2 

 E) Annan  4.88% 2 

 F) ?  22% 9 

 

 Summa  124.4% 51 

Tabell 4:10 Tillämning av produktkalkylering 

 

Självkostnadskalkylering är det mest använda styrmedlet när det gäller tillämpning av 

produktkalkylering och näst störst är bidragskalkylering. Ask & Ax har gjort en studie (1997) 

om produktkalkylering och de kom fram till att 23,2 % var intresserade av att införa ABC-

kalkyler. Inget av företagen hade ännu implementerat ABC-kalkyler utan de var endast på 

planeringsstadiet.
68

 Vår studie visar att 14,6 % av företagen tillämpar ABC-kalkylering. 

Tabellen ovan visar resultatet. 
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   % st. 
 

 A) Economic Value Added (EVA)  24.4% 10 

 B) Residual Income (RI)  4.88 % 2 

 C) Räntabilitet på eget kapital (RE)  31.7% 13 

 D) Räntabilitet på totalt kapital (RT)  19.5% 8 

 E) Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss)  36.6% 15 

 F) Annat  17.1% 7 

 G) ?  26.8% 11 

 

 Summa  161 % 66 

 Tabell 4:11 Tillämpning av prestationsmätning med hjälp av finansiella mått 

 
Tillämpningar av prestationsmätning med hjälp av finansiella mått ger följande svar. En stor 

grupp av företag använder räntabilitet på sysselsatt kapital. Näst mest använda är räntabilitet 

på egen kapital. Vi har fått in följande kommentarer från företag som tillämpar någon annan 

prestationsmätning än vad vi har angett i enkäten. Fyra företag tillämpar EBITDA, som är en 

form av räntabilitet på eget kapital. Två företag tillämpar ROCE, som är någon form av 

räntabilitet på sysselsatt kapital. Ett företag tillämpar rörelsemarginal, soliditet. Ett företag är 

noterat på Euronext och följer de finansiella regler som gäller där och ett företag tillämpar 

Rhos tal som är någon typ av kontrollmetod. 

 
 

   % st. 
 

 A) Grupprestationer (t.ex. produktivitet 

       för gruppen) 

51.2% 21 

 B) Mått på de anställdas attityd/inställning  39 % 16 

 C) Mått på kundnöjdhet  58.5% 24 

 D) Leverantörssäkerhet  41.5% 17 

 E) Kvalitet  61 % 25 

 F) Annat  9.76% 4 

 G) ?  9.76 % 4 

 

 Summa  270,7% 111 

Tabell 4:12 Tillämpning av icke-finansiella mått  
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Tabell 4:12 visar tillämpning av icke-finansiella mått. Företag har anammat kvalitetsmåttet 

mest när det gäller de icke-finansiella måtten, men även de andra måtten tillämpas en hel del 

av företagen. Dessa mått har tillkommit för att företag idag ska kunna konkurrera på 

marknaden.
69

Tre företag tillämpar Health & Safety, Environmental, Ethical som är ett mått 

på de anställdas attityd/inställning. Ett företag har svarat leverantörssäkerhet och antal 

olycksfall. 

 

    %   st. 

 

 A) JIT (Just in time)   24.4%   10  

 B) TQM (Total Quality Management)   24.4%   10  

 C) BPR (Business Process Reengine...   7.32%   3  

 D) ABM (Activity Based Management...   4.88%   2  

 E) Benchmarking   26.8%   11  

 F) Annat   4.88%   2  

 G) ?   48.8%   20  

 

 Summa   141,5 %   58  

Tabell 4:13 Tillämpning av processorienterade styrmedel  

 

Den sista enkätfrågan handlar om processorienterade styrmedel. Enligt svaren som har 

kommit in är det JIT, TQM och Benchmarking som är de vanligaste styrmedlen av den här 

typen. Det verkar som om det är flera företag som inte känner till den här typen av styrmedel 

eller så har de ingen användning av dessa styrmedel. Det är flera företag som har 

kommenterat frågan vilket annat processorienterade styrmedel som företaget tillämpar och 

två uppger att de använder Benchmarking (eget), en har uppgett att de tillämpar Q-mål 

avdelnings- och produktnivå och en vet inte om de tillämpar något annat processorienterat 

styrmedel. Siffrorna visas upp i tabellen ovan. 
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5. ANALYS 

Detta kapitel handlar om hur våra empiriska resultat stämmer överens med de teoretiska 

bakgrunder som vi har valt. Vi redogör även för våra egna åsikter och slutsatser till varför 

företag beroende av vissa situationer väljer styrmedel som de gör. 

 

5.1 Tillämpning av styrmedel av företag med olika 
konkurrensförhållanden 

 

För företag som är hårt utsatta för konkurrens kan det vara svårt att upprätthålla en god 

budget och åstadkomma prognoser som slår rätt. De kan behöva ändra i budgeten snabbt för 

att anpassa sig till rådande marknad och när det sker förändringar på marknaden så är det lätt 

hänt att prognoserna slår fel. Både budget och prognos behöver vara mer flexibla och därför 

har modernare styrmedel och mått uppkommit. 

 

Proposition: Företag som är utsatta för hårdare konkurrens är mer benägna att tillämpa de nya 

styrmedlen, medan de som är utsatta för mindre konkurrens inte tillämpar de nya styrmedlen i 

samma utsträckning.
70

 Utifrån propositionen görs analysen och det är då av intresse att veta 

fördelningen av företag som har svarat på de olika konkurrensförhållandena. Det är 22 

företag som har svarat mycket hård konkurrens, 16 företag har svarat ganska hård 

konkurrens. Det är endast två företag som har svarat liten och mycket liten konkurrens och 

därför är inte jämförbara med de övriga, men de bör ändå få vara med i tabellredovisningen. 

Företagen har fått svara på flera alternativ, vilket innebär att ett företag kan ha kryssat i flera 

alternativ. Detta förklarar de framräknade resultaten för företag på sid 38-43 och 50-56. 
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Tillämpning av strategiska styrmedel av företag som är utsatta för olika konkurrensförhållanden
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Diagram 5:1 
 
Det mest använda strategiska styrmedlet är fortfarande prognos som tillhör de traditionella 

styrmedlen. Diagrammet visar att företag med mycket hård konkurrens tillämpar de moderna 

styrmedlen i högre utsträckning än vad företag med ganska hård konkurrens gör. En 

förklaring till att företag som är utsatta för mycket hård konkurrens dominerar beträffande 

rullande prognoser är att de inte kan göra så säkra prognoser på sina produkter och behöver 

därmed ett mer flexibelt styrmedel. Företag med ganska hård konkurrens dominerar dock när 

det gäller det traditionella styrmedlet prognos och det beror förmodligen på att de kan göra 

säkrare prognoser på sina produkter. När det gäller de strategiska styrmedlen så går det att 

utläsa att teorier om konkurrens har en inverkan på företagens tillämpning av styrmedel. Det 

finns en liten skillnad mellan företag som är utsatta för mycket hård konkurrens och företag 

som är utsatta för ganska hård konkurrens. De som är utsatta för mycket hård konkurrens 

tillämpar balanserad styrkort mer än de företag som är utsatta för ganska hård konkurrens. 

Enligt Lindvall skapades detta styrmedel för att konkurrensen ökade på de amerikanska 

företagen då det japanska företagen utsatte amerikanska företag för hårdare konkurrens.
71

  

 

Vad beträffar mycket hård konkurrens så har 14 företag svarat strategisk planering, 16 

företag har svarat prognos, 11 företag har svarat rullande prognoser, 7 företag har svarat  

balanserad styrkort och ett företag har svarat annat styrmedel. Företaget som har svarat annat 

tillämpar en uppsättning av ca 15 KPI:er. 
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I avseende på ganska hård konkurrens så har 8 företag svarat strategisk planering, 12 företag 

har svarat prognos, 6 företag har svarat rullande prognoser, 3 företag har svarat balanserad 

styrkort och ett företag har inte svarat på denna fråga. Det är intressant att undersöka 

medelvärdet av hur många strategiska styrmedel och som företag använder som är utsatta för 

olika konkurrensförhållanden. Företag med mycket hård konkurrens tillämpar i medelvärde 

2,2 styrmedel, medan företag som är utsatta för ganska hård konkurrens tillämpar i 

medelvärde 1,8. styrmedel. Detta visar att företag som är utsatta för mycket hård konkurrens 

använder fler strategiska styrmedel än de företag som är utsatta för ganska hård konkurrens. 

 

Tillämpning av budgetering av företag som är utsatta för olika konkurrensförhållanden
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Mycket hård 86,40% 68,20% 50,00% 13,60% 0,00% 4,55%

Ganska hård 81,20% 56,20% 62,50% 12,50% 0,00% 12,50%

Liten & Mycket liten 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Resultatbudget Likviditetbudget Balansbudget
Icke - Finansiell 

budget
Annan Ej svarat

 
Diagram5: 2 

 

Detta diagram visar att oberoende av konkurrensförhållanden så dominerar tillämpning av 

resultatbudget som är ett traditionellt styrmedel. Modern budget såsom icke-finansiell budget 

tillämpas i låg grad oberoende av konkurrensförhållanden. Diagrammet visar att företag som 

är utsatta för mycket hård konkurrens tillämpar de flesta styrmedlen något mer än vad företag 

med ganska hård konkurrens gör oberoende av traditionella och moderna styrmedel. Företag 

med ganska hård konkurrens dominerar endast när det gäller tillämpning av balansbudget. 

Skillnaderna är dock inte så stora och det har därmed ingen större betydelse. Med avseende 

på mycket hård konkurrens så har 19 företag svarat resultatbudget, 15 företag har svarat 

likviditetsbudget, 11 företag har svarat balansbudget, 3 företag har svarat  

icke- finansiell budget. 

Vad beträffar ganska hård konkurrens så har 13 företag svarat resultatbudget, 9 företag har 

svarat likviditetsbudget, 10 företag har svarat balansbudget, 2 företag har svarat icke-

finansiell budget. Företag med mycket hård konkurrens tillämpar i medelvärde 2,2 styrmedel 



Mansoureh Haji Asadollah Konkurrensens och marknadstypens                           

Elisabeth Klint    påverkan vid utformning av styrmedel 

 

                     

 

  40 

 

 

medan företag som är utsatt för ganska hård konkurrens tillämpar i medelvärde 2,1 styrmedel. 

Skillnaden här är så liten att den är försumbar.  
 

Tillämpning av olika produktkalkylering beroende på företagens konkurrensförhållanden 
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   Diagram 5:3 

 

Företag med mycket hård konkurrens dominerar när det gäller tillämpning av 

produktkalkylering oberoende av traditionell eller modern produktkalkylering. Enligt 

ovanstående diagram så stämmer Ask & Ax´s teori om att företag som är utsatta för mer 

konkurrens behöver mer preciserade räknemetoder för produktkalkylering än vad företag 

behöver som är utsatta för lägre konkurrens.
72

 Enligt Ax har en undersökning gjorts i Japan 

som visar att företag som är utsatta för hård konkurrens tillämpar målkostnadskalkylering 

mest.
73

 Vår undersökning visar också att de som är utsatta för mycket hård konkurrens 

tillämpar målkostnadskalkylering mest. Två företag som är utsatta för ganska hård 

konkurrens har uppgett annan produktkalkylering och kommentaren till detta är 

projektkalkylering. 

 

Med mycket hård konkurrens så har 8 företag svarat bidragskalkylering, 12 företag har svarat 

självkostnadskalkylering, 4 företag har svarat ABC-kalkylering och 2 företag har svarat 

målkostnadskalkylering. När det gäller ganska hård konkurrens så har 5 företag svarat 

bidragskalkylering, 7 företag har svarat självkostnadskalkylering, 2 företag har svarat ABC-

kalkylering, 0 företag har svarat målkostnadskalkylering och 2 företag har svarat annat. 
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 Ask, Urban,   Ax, Christian,(1997), Produktkalkylering i litteratur och praktik 
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 Ax, Christian, (1995), Cost Management, produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling 
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Annat har kommenterats med projektkalkylering. Företag med mycket hård konkurrens 

tillämpar i medelvärde 1,2 st. produktkalkylering medan företag som är utsatt för ganska hård 

konkurrens tillämpar i medelvärde 1,0 st. produktkalkylering. 

 

Tillämpning av olika prestationsmått beroende av företagetns konkurrensförhållanden 
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    Diagram 5:4 

 

Gällande olika prestationsmått tillämpar företag som är utsatta för mycket hård konkurrens 

det moderna styrmedlet EVA mer än vad företag gör som är utsatta för ganska hård 

konkurrens. Detta beror förmodligen på att EVA även belyser investeringar som forskning 

och utveckling d.v.s. de verkliga investeringarna i företaget, vilket inte de andra 

prestationsmåtten gör. Det är ingen större skillnad när det gäller prestationsmåttet (RI). 

Däremot tillämpar företag som är utsatta för ganska hård konkurrens prestationsmåtten (RE) 

och (RT) mer än vad de företag gör som är utsatta för mycket hård konkurrens. Företag som 

är utsatta för mycket hård konkurrens tillämpar annat prestationsmått som procenttal kring 

EBIT och BITDA, ROCE, rörelsemarginal, soliditet. När det gäller prestationsmått så verkar 

det som om företag som är utsatta för mycket hård konkurrens har frångått de mer 

traditionella prestationsmåtten för att anamma de moderna prestationsmåtten. 

I fråga om mycket hård konkurrens så har 8 företag svarat EVA, 1 företag har svarat RI, 6 

företag har svarat RE, 3 företag har svarat RT, 9 företag har svarat Rsyss och 7 företag har 

svarat annat. När det gäller ganska hård konkurrens så har 2 företag svarat EVA, 1 företag har 

svarat RI, 6 företag har svarat RE, 4 företag har svarat RT och 6 företag har svarat Rsyss. 

Företag med mycket hård konkurrens tillämpar i medelvärde 1,5. prestationsmått medan 

företag som är utsatt för ganska hård konkurrens tillämpar i medelvärde 1,2 prestationsmått.  
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Tillämpning av icke-finanisella mått av företag i olika konkurrensförhållanden
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   Diagram 5:5 

 

Diagrammet ovan visar att företag som är utsatta för mycket hård konkurrens dominerar när 

det gäller tillämpning av icke-finansiella styrmedel. De har anammat de moderna styrmedlen 

mer än företag som är utsatta för ganska hård konkurrens. Här kan en tolkning  

göras att Ax teori stämmer om att faktorer som kvalitet, kundanpassning och snabba 

leveranser har blivit allt mer viktiga för konkurrensen.
74

 Detsamma gäller för Kaplan och  

Atkinson som anser att företag idag behöver icke-finansiella mått för att kunna konkurrera på 

marknaden.
75

 Gällande mycket hård konkurrens så har 15 företag svarat grupprestationer, 12 

företag har svarat mått på de anställdas attityder/inställningar, 17 företag har svarat mått på 

kundnöjdhet, 11 företag har svarat leverantörssäkerhet, 16 företag har svarat kvalitet och 1 

företag har svarat annat. 

 

 

När det gäller ganska hård konkurrens så har 5 företag svarat grupprestationer, 4 företag har 

svarat mått på de anställdas attityder/inställningar, 7 företag har svarat kundnöjdhet, 6 företag 

har svarat leverantörssäkerhet och 9 företag har svarat kvalitet och 3 företag har svarat annat. 

De som har svarat annat har uppgett att de använder Health & Safety, Environmental, Ethical, 

leveranssäkerhet och antal olycksfall. Företag med mycket hård konkurrens tillämpar i 

medelvärde 3,3 icke-finansiella mått medan företag som är utsatt för ganska hård konkurrens 

                                                 
74

 Ax, Christian, (1995), Cost Management, produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling 
75

 Kaplan, R.S. & Atkinsson, A.A. (1998) 
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tillämpar i medelvärde 1,3. icke-finansiella mått. Skillnaden här är markant mellan företag 

som är utsatta för olika konkurrensförhållanden.  

 

Tillämpning av processorienterade styrmedel av företag i olika konkurrensförhållanden
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      Diagram 5:6 

 

Företag som är utsatta för mycket hård konkurrens tillämpar mer av samtliga 

processorienterade styrmedel än företag som är utsatta för ganska hård konkurrens. Detta 

beror förmodligen på att företag med mycket hård konkurrens har ett större behov av att mäta 

kundfokus och processer. Detta för att bättre kunna följa upp processen och flödet i företaget. 

 En förklaring till att företag med mycket hård konkurrens tillämpar benchmarking i högre 

utsträckning än företag med ganska hård konkurrens är att detta styrmedel kom till p.g.a. att 

konkurrenthinder genom Berlingmurens fall upphörde. Begreppet Benchmarking innebär att 

företag jämför sig med de bästa företagen på marknaden
76

, vilket också ger en förklaring till 

att företag med mycket hård konkurrens är mer benägna att använda benchmarking.  

Med avseende på mycket hård konkurrens så har 7 företag svarat JIT, 6 företag har svarat 

TQM, 3 företag har svarat BPR, 2 företag har svarat ABM, 9 företag har svarat 

Benchmarking och 2 företag har svarat annat. När det gäller ganska hård konkurrens så har 3 

företag svarat JIT, 4 företag har svarat TQM, 0 företag har svarat BPR, 0 företag har svarat 

ABM och 2 företag har svarat Benchmarking. Företag med mycket hård konkurrens tillämpar 

i medelvärde 1,3. processorienterade styrmedel medan företag som är utsatt för ganska hård 

konkurrens tillämpar i medelvärde 0,6 styrmedel. Totalt så tillämpar företag med mycket 
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hård konkurrens i medelvärde 11,7 styrmedel/mått medan totalt så tillämpar företag som är 

utsatt för ganska hård konkurrens i medelvärde 8,8 styrmedel/mått. En tolkning kan göras 

från detta resultat att de företag som är utsatta för mycket hård konkurrens tillämpar fler 

styrmedel och mått än företag som är utsatta för ganska hård konkurrens. De företag som är 

utsatta för mycket hård konkurrens behöver förmodligen ha mer preciserade uträkningar för 

att kunna fatta bra beslut. Vi tolkar detta som att det stämmer med vårt påstående om att 

företag som är utsatta för hårdare konkurrens har större behov av att tillämpa de moderna 

styrmedlen. Företag som är utsatta för liten och mycket liten konkurrens tillämpar endast ett 

fåtal styrmedel/mått. 

 

5.2 Tillämpning av styrmedel/mått av företag på olika marknader 

 

I dag tävlar företag inte längre framgångsrikt på säljarnas marknad utan idag tävlar företag på 

köparnas marknad. Idag är konkurrensen tuff och den tekniska utvecklingen går snabbt 

framåt och det gäller att hänga med i utvecklingen. Företagen bör därmed hämta impulser 

från marknaderna och därigenom driva utvecklingen framåt, vilket innebär att även 

styrningen av företagen behöver förändras. Det finns skillnader i kundkretsen när det gäller 

konsument- och producentmarknaden. Producentmarknaden har oftast ett fåtal kunder. 

Relationen med kunden är oftast stabil och långvarig. Relationerna mellan kund och 

försäljare är ömsesidig d.v.s. köper du av mig så köper jag av dig. Dessa förhållanden råder 

inte på konsumentmarknaden
77

. Därmed anser vi att producentmarknaden är mer stabil och 

mindre utsatt för konkurrens, medan konsumentmarknaden är mindre stabil och utsatt för 

tuffare konkurrens. 

 

proposition: Konsumentmarknaden är mer utsatt för konkurrens. 

Resultatet visar att av de totalt 41stycken företag som har svarat, befinner sig14 stycken på 

konsumentmarknaden 23 stycken på producentmarknaden och 4 har svarat ”vet ej”. 
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Olika konkurrensförhållanden för producentmarknad och konsumentmarknad
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   Diagram 5:7 
 
Diagrammet visar att när det är mycket hård konkurrens så är det konsumentmarknaden som 

ligger högst och när det gäller mindre konkurrens så ligger producentmarknaden högre. När 

det gäller liten och mycket liten konkurrens så finns det inget företag som tillhör 

konsumentmarknaden. Av detta drar vi slutsatsen att konsumentmarknaden är mer utsatt för 

konkurrens och det är på denna marknad som tillämpningar av nya styrmedel sker. 

Enligt Jan Bergstrand använder sig företag som har mer stabila situationer på marknaden sig 

oftast av de traditionella styrmedlen och det gäller mest producentmarknaden som räknas 

som stabil.
78

  Vi har visat detta i figur 2 på sida 18. 

 

Proposition: Företag som är på producentmarknaden anammar inte de nya moderna 

styrmedlen som företag som befinner sig på konsumentmarknaden. Producentmarknaden har 

stabila förhållanden med sina trogna kunder. Utifrån denna proposition vill vi undersöka om 

konsumentmarknaden tillämpar fler styrmedel/mått och om de tillämpar moderna 

styrmedel/mått mer än producentmarknaden. 
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Företagsstorlek för producent- och konsumentmarknad
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Diagram 5:8 

 

Det som kan utläsas av ovan diagram är att små företag dominerar på producentmarknaden 

och stora företag dominerar på konsumentmarknaden. Skillnaden är liten när det gäller 

medelstora företag.  

 

Undersökning som beskrivs i problemformuleringen visar att en orsak till att företag i Finland 

använder BSC är att företag har blivit större. Ett företag implementerade BSC eftersom 

företaget genomförde en sammanslagning av två företag. Det var smidigt att införa ett 

neutralt system som sammanfogade de två företagen till ett. Vidare visade Bergström och 

Lumsdens undersökning att vid större företag så ökar användningen och utformning av 

styrmedel. Gyllberg och Svensson undersökning påvisade inte att storlek på företag har 

någon påverkan på utformning av styrmedel. Om storlek på företag påverkar utformningen av 

styrmedel så borde i så fall konsumentmarknaden anamma de moderna styrmedlen mer än 

producentmarknaden, vilket vår undersökning har resulterat i.
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Ägandeförhållande för producentmarknad och konsumentmarknad
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Diagram 5:9 

 

Skillnaden är störst beträffande ägt av annat svenskt företag. Övervägande är det 

producentmarknaden som har företag som ägs av annat svenskt företag. Det är flest företag 

på konsumentmarknaden som ägs av annat utländskt företag.  

 

Gyllberg och Svensson undersökning som beskrivs i avsnittet tidigare visar att de familjeägda 

företagen lägger större vikt vid de icke-finansiella måtten och inte så stor vikt vid de 

finansiella måtten. Denna undersökning visar detsamma eftersom konsumentmarknaden har 

anammat de icke finansiella måtten mer än producentmarknaden. 
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Företag som är hög- eller lågteknologiska på konsument- eller producentmarknaden 

där lågteknologiskt=1 och högteknologiskt=4
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Diagram 5:10 

 

Diagram 5:10 visar att företag inom konsumentmarknaden är mindre högteknologiska än 

företag inom producentmarknaden. Samtidigt belyser studien att samtliga företag har någon 

form av teknologi.  
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Försäljningsmarknader utanför sverige för producentmarknad och konsumentmarknad

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 30,40% 8,70% 17,40% 8,70% 34,80%

Konsumentmarknad 50,00% 7,15% 7,14% 7,14% 28,60%

0-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-100%

 
Diagram 5:11 

 

Konsumentmarknaden har minst försäljning 76-100 % utanför Sverige, men skillnaden är 

dock liten. Skillnaden är dock större vad beträffar försäljning 0-10 % utanför Sverige. Där är 

det konsumentmarknaden som har flest företag med försäljningsmarknad 0-10 % utanför 

Sverige. Det är intressant att konsumentmarknaden har minst försäljning utanför Sverige trots 

att de är mer utsatta för konkurrens och de dominerar när det gäller storlek av företag.    
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Tillämpning av strategiska styrmedel på producentmarknad och konsumentmarknad 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 47,80% 65,20% 47,80% 17,40% 4,35% 8,70%

Konsumentmarknad 71,40% 78,60% 42,90% 28,60% 0,00% 0,00%

Strategisk planering Prognos Rullande prognoser Balanserad styrkort annat Ej svarat

 
   Diagram 5:12 

 

Diagram 5:12 visar att tillämpning av de strategiska styrmedlen på konsumentmarknaden är i 

helhet högre än på producentmarknaden. Det stämmer med tidigare tolkningar om teorier att 

företag med hårdare konkurrens som befinner sig i konsumentmarknaden tillämpar fler 

moderna styrmedel. Undantag är användning av rullande prognoser som visas vara vanligare 

på producentmarknaden. Av totalt 14 företag inom konsumentmarknaden tillämpar 10 

strategisk planering, 11 prognos, 6 rullande prognos, 4 balanserad styrkort. Av totalt 23 

företag på producentmarknaden tillämpar 15 strategisk planering, 11 prognos, 4 rullande 

prognos, 4 balanserad styrkort och ett företag som kryssat för annat. Företagen tillämpar 

oftast flera ekonomiska styrmedel därför blir delantalet större än det totala. I genomsnitt 

tillämpar företag på konsumentmarknaden 2,2 av de strategiska styrmedlen och företag på 

producentmarknaden 1,8. Teori och proposition som vi har använt för denna fråga gäller 

frågor som berör konsument- och producentmarknaden samt tillämpningar av de andra 

moderna styrmedlen. 
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Tillämpning av budget på konsumentmarknad och producentmarknad

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 82,60% 56,50% 52,20% 4,35% 0,00% 13,00%

Konsumentmarknad 92,90% 57,10% 50,00% 28,60% 0,00% 0,00%

Resultatbudget Likviditetbudget Balansbudget
Icke - Finansiell 

budget
Annan Ej svarat

 
Diagram 5:13   

 

I frågan om tillämpningar av olika former av budgetering så tillämpar företag inom 

konsumentmarknaden enligt följande 13 resultatbudget, 8 likviditetbudget, 7 balansbudget 

och 4 icke-finansiell budget. Av totalt 23 företag inom konsumentmarknaden tillämpar 19 

resultatbudget, 13 likviditetsbudget, 12 balansbudget, 1 icke-finansiellbudget och 3 företag 

som kryssat för vet ej.  I genomsnitt tillämpar företag på konsumentmarknaden 2,3 stycken 

olika former av budgetering och företag på producentmarknaden 2,0. 

 

Enligt teorier, har producentmarknaden oftast ett fåtal kunder och relationen med kunden är 

oftast stabil och långvarig samt att dessa förhållanden inte råder på konsumentmarknaden
79

. 

Därmed anser vi att producentmarknaden är mer stabil och mindre utsatt för konkurrens, 

medan konsumentmarknaden är mindre stabil och utsatt för tuffare konkurrens. 

Men här visas att siffrorna inte skiljer sig så mycket och tillämpning av resultatbudget är 

ännu högre hos företag på konsumentmarknaden. Detta tolkar vi som att den traditionella 

budgeteringen fortfarande är vanlig på båda marknadstyperna. Företag inom 

konsumentmarknaden tillämpar dock även andra styrmedel som komplement.  

                                                 
79

 Kotler, Philip, (2001), Principles of marketing  
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Tillämpning av produktkalkylering på producentmarknad och konsumentmarknad

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 34,80% 39,10% 17,40% 0,00% 4,35% 21,70%

Konsumentmarknad 28,60% 64,30% 7,14% 14,30% 0,00% 21,40%

Bidrags-kalkylering
Självkostnads-

kalkylering
ABC-kalkylering Målkostnads-kalkylering Annan Ej svarat

 
Diagram 5:14 

 

Diagrammet ovan visar tillämpningar av olika former av produktkalkylering. 

Det visar inte så stor skillnad i användning av dessa medel mellan de två marknadstyperna i 

genomsnitt, men det är intressant att se att företag på konsumentmarknaden tillämpar 

självkostnadskalkylen mer än företag på producentmarknaden. Det är större användning av 

ABC-kalkylering och annan produktkalkylering på producentmarknaden och detta motsäger 

vår proposition att företag på konsumentmarknaden tillämpar moderna styrmedel mer.  

Av totalt 14 företag inom konsumentmarknaden tillämpar 4 bidragskalkylering, 9 

självkostnadskalkyl, 1 ABC-kalkylering och 2 målkostnadskalkylering. Av totalt 23 företag 

inom konsumentmarknaden tillämpar 8 bidragskalkylering, 9 självkostnadskalkyl, 4 ABC-

kalkylering, 0 målkostnadskalkylering, 5 har valt annan och 5 som svarat ”vet ej”.  

Genomsnittligt antal olika former av produktkalkylering som tillämpas av företag på 

konsumentmarknaden är 1,1 och på producentmarknaden 1,0. 

Denna skillnad är försumbar. 
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Tillämpning av prestationsmått på konsumentmarknad och producentmarknad

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 13,00% 4,35% 34,80% 26,10% 30,40% 13,00% 26,10%

Konsumentmarknad 35,70% 7,14% 35,70% 14,30% 42,90% 28,60% 21,40%

Economic Value 

Added (EVA)
Residual Incom (RI)

Räntabilitet på eget 

kapital (RE)

Räntabilitet på totalt 

kapital (RT)

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital 

(Rsyss)

Annat Ej svarat

 
Diagram 5:15 

 

Här gäller det tillämpning av olika former av prestationsmått på de två olika 

marknadstyperna. Störst användning av dessa moderna styrmedel är användning av Rsyss 

och det är företag på konsumentmarknaden. Det är 5 företag som tillämpar EVA 1 RI, 5 RE, 

2 RT, 6 Rsyss och 4 som har valt annat prestationsmått inom konsumentmarknaden. Företag 

inom producentmarknaden tillämpar 3 EVA, 1 RI, 8 RE, 6 RT, 7. Rsyss och 3 som har valt 

annat. Genomsnittlig tillämpning av olika former av prestationsmått är 1,6 hos företag på 

konsumentmarknaden och 1,2 hos företag på producentmarknaden. Här kan en skillnad 

skönjas mellan antal tillämpade styrmedel på de olika marknaderna. Företag på 

konsumentmarknaden tillämpar prestationsmått mer än företag på producentmarknaden.  
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Tillämpning av icke-finansiella mått på producentmarknad och konsumentmarknad

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 47,80% 26,10% 52,20% 43,50% 60,90% 8,70% 8,70%

Konsumentmarknad 64,30% 64,30% 78,60% 50,00% 78,60% 7,14% 0,00%

Gruppresta-tioner 

(t.ex. produktivitet           

för gruppen)

Mått på de 

anställdas attityd/              

inställning

Mått på kundnöjdhet
Leverantörs-

säkerhet
Kvalitet Annat Ej svarat

 
 Diagram 5:16 

 

Diagram 5:16 åskådliggör en tydlig skillnad mellan företag på konsumentmarknaden och på 

producentmarknaden när det gäller tillämpning av icke-finansiella mått. Enligt Kaplan och 

Atkinson behöver företag idag icke-finansiella mått för att kunna mäta immateriella 

tillgångar, vilket har en stor betydelse för företag för att kunna konkurrera på marknaden.
80

 

 

Av totalt 14 företag inom konsumentmarknaden, tillämpar 9 grupprestation, 9 mått på de 

anställdas attityd, 11 mått på kundnöjdhet och 1 som valt annat. Av totalt 23 företag inom 

producentmarknaden, tillämpar 11 grupprestation, 6 mått på de anställdas attityd, 12 mått på 

kundnöjdhet och 2 som valt annat. Genomsnittligt antal olika former av icke-finansiella mått 

som tillämpas av företag på konsumentmarknaden är 3,4 och av företag på 

producentmarknaden 2,4. Detta styrker vår proposition om att företag på 

konsumentmarknaden tillämpar moderna mått mer än företag på producentmarknaden. 

 

 

                                                 
80

 Kaplan, R.S & Atkinson, A.A. (1998) 
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Tillämpning av processorienterade styrmedel på konsumentmarknad och producentmarknad

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Producentmarknad

Konsumentmarknad

Producentmarknad 21,70% 26,10% 0,00% 4,35% 13,00% 4,35% 56,50%

Konsumentmarknad 35,70% 28,60% 21,40% 7,14% 50,00% 0,00% 28,60%

JIT (Just in Time)
TQM (Total Quality 

Management)

BPR (Business 

Process Reengine)

ABM (Activity Based 

Management)
Benchmarking Annat Ej svarat

 
Diagram 5:17 
 
Av diagrammet om tillämpning av processorienterade styrmedel konstateras också stor 

skillnad mellan de två marknadstyperna. Störst användning av de moderna styrmedlen är 

användning av benchmarking hos konsumentmarknaden. Vår tolkning är att 

konsumentmarknaden är utsatt för hårdare konkurrens och enligt Lindvall så började 

tillämpning av benchmarking p.g.a. att konkurrensen blev tuffare.
81

 Utifrån detta drar vi 

slutsatsen att företag på konsumentmarknaden tillämpar benchmarking mer.   

Inom konsumentmarknaden så tillämpar 5 företag JIT, 4 TQM, 3 BPR, 1 ABM och 7 

Benchmarking och inom producentmarknaden så tillämpar 5företag JIT, 6 TQM, 0 BPR, 1 

ABM och 3 Benchmarking och 1 annat. Genomsnittligt tillämpar företag på 

konsumentmarknaden 1,4 olika former av processorienterade styrmedel och företag på 

producentmarknaden tillämpar 0,7.  Även här finns det en skillnad mellan de två olika 

marknadstyperna, men dock inte lika tydligt som visades vid tillämpningar av icke-finansiella 

mått. Det genomsnittliga antal styrmedel som tillämpas av företag på de två olika 

marknaderna är 12,9 av företag på konsumentmarknaden och 10,4 av företag på 

producentmarknaden. En tolkning kan göras från detta resultat att de företag som är på 

konsumentmarknaden tillämpar fler styrmedel och mått än företag som är på 

producentmarknaden. Vi tolkar detta som att det stämmer med vårt påstående om att företag 

som är på konsumentmarknaden har större tillämpningar av de moderna styrmedlen. 

                                                 
81

 Lindvall, Jan,(2001), Verksamhetsstyrning 
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6. SLUTSATSER 
 

Kapitlet behandlar vad vår analys har resulterat i och här sammanfattas de slutsatser som vi 

har kommit fram till.  

 

Enligt Nixon & Burns(2005)som har hänvisat till Otley et al. 1995, Langfield- Smith, 1997 

och Mendoza & Dsulpiv 2002, finns det ett gap mellan litteratur på ekonomistyrningsområdet 

och tillämpning av styrmedel i praktiken. Detta bidrar till en problematisering av de 

teoretiska grunderna inom ekonomistyrningen. Författarna påvisar samtidigt betydelsen av 

fortsatt empirisk forskning. Gapet mellan teori och praktik är brett ur många aspekter och den 

empiriska forskningen möjliggör ett sätt att minska detta gap.
82

. Vår ambition med denna 

studie är att bidra till den empiriska forskningen. 

 
När det gäller situationsfaktorn konkurrens så verkar teorin stämma bra överens med vår 

undersökning. De företag som är utsatta för mycket hård konkurrens tillämpar flera 

styrmedel/mått än vad de företag tillämpar som är utsatta för ganska hård konkurrens. 

Vår tolkning är att de har anammat de moderna styrmedlen mer än de företag som är utsatta 

för ganska hård konkurrens. Däremot tillämpar de även de traditionella styrmedlen och där är 

ingen större skillnad mellan företag som är utsatt för olika konkurrensförhållanden. 

En skillnad finns dock mellan företag som är utsatta för mycket hård konkurrens och de som 

utsatta för ganska hård konkurrens när det gäller prestationsmått. Företag som är utsatta för 

mycket hård konkurrens tillämpar nyckeltalet EVA i högre utsträckning än företag som är 

utsatta för ganska hård konkurrens. Däremot så tillämpar företag som är utsatt för ganska 

hård konkurrens de traditionella nyckeltalen RE och RT i högre utsträckning än de företag 

som är utsatta för mycket hård konkurrens. EVA visar om en investering kommer att ge 

avkastning i framtiden och de företag som är utsatta för mycket hård konkurrens kanske 

behöver analysera sina investeringar noggrannare.  

 

Med avseende på frågan om skillnaden mellan tillämpning av de nya styrmedlen av företag 

som befinner sig på de två olika marknadstyperna, drar vi slutsatsen att tillämpning av de nya 

styrmedlen hos företag på konsumentmarknaden är i helhet högre än på producentmarknaden 

och det stämmer med teorier och propositionen som vi har använt gällande denna fråga. 

Undantag är användning av rullande prognoser som visas vara vanligare på 

producentmarknaden som räknas som mer stabil. Detta stämmer inte med teorin av Jan 

Bergstrand att ostabila företag tillämpar rullande prognoser mer.
83

När vi tittar på 

resultatbudget är tillämpningen ännu högre hos företag på konsumentmarknaden, vilket 

betyder att den traditionella budgeteringen fortfarande är vanlig på båda marknadstyperna 

även om, enligt teorierna, företag inom konsumentmarknaden tillämpar oftast andra 

styrmedel som komplement. Vi ser en stor användning av självkostnadskalkylen på 

konsumentmarknaden men däremot lägre tillämpning av ABC-kalkylering, vilket talar emot 

att konsumentmarknaden anammar de moderna styrmedlen mer än producentmarknaden. 
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 Florek, Lucyna & Johansson, Marie, (ht.2005), Ekonomistyrningsverkyg i svensk praktik 
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 Bergstrand, Jan,(2003), Ekonomisk styrning 
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Prestationsmåttet Rsyss tillämpas mest av de olika prestationsmåtten och 

konsumentmarknaden är den marknad som använder detta mått mest. Tillämpning av 

processorienterade styrmedel visar också en skillnad mellan de två marknadstyperna. Störst 

användning av de moderna styrmedlen är användningen av Benchmarking på 

konsumentmarknaden. Förmodligen tillämpar konsumentmarknaden Benchmarking mest 

eftersom de är mer utsatta för hårdare konkurrens. Benchmarking kom till efter Berlinmurens 

fall i samband med att konkurrensen ökade.
84

 

 

Sammanfattningsvis så verkar konkurrens ha en påverkan vid utformning av styrmedel. 

Företag som har mer press på sig anammar de moderna styrmedlen mer. Det finns en skillnad 

mellan de två marknadstyperna. Konsumentmarknaden tillämpar fler styrmedel och detta tror 

vi dels beror på att de är mer utsatta för konkurrens, dels att de dominerar när det gäller stora 

företag medan producentmarknaden dominerar vad beträffar små företag. Utifrån detta så 

tolkar vi att angående de interna situationsfaktorerna så har storlek på företag en viss 

betydelse vid utformning av styrmedel.  
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 

Flera teorier och forskningar har visat att utformning av ett ekonomistyrningssystem är 

beroende av de olika situationer som företagen befinner sig i och därför är det av stort 

intresse både nationellt och internationellt att studera verkan av olika situationsfaktorer.   
Det har också varit intressant för oss att undersöka om situationsfaktorer såsom branscher, 

företagsägande och storlek på företag har påverkat utformningen av ekonomistyrningen. Men 

vi upptäckte att uppsatsen hade blivit för omfattande om vi skulle ha undersökt även dessa 

situationsfaktorer. Det kan vara intressant att studera dessa situationsfaktorer i kommande 

studier. Ett annat förslag till vidare studier är att undersöka i vilken utsträckning privata 

företag tillämpar styrmedel/mått och då om styrmedlen tillämpas i hela företaget eller om de 

tillämpas i vissa delar av företaget.  
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och om marknad och konkurrenssituation har någon betydelse för vilket/vilka styrmedel 

företagen använder. Enkäten besvaras lättast av någon som är insatt i företagets ekonomiska 

hantering. 

 

Enkäten har skickats ut till 107 företag inom olika branscher.  

 

Fullständig anonymitet utlovas. Det finns ingen koppling mellan respondent, företag och 

enkät.  

Enkäten innehåller ett fåtal och enkla frågor. Det tar endast några minuter att svara på dem.  

Vår förhoppning är att ni går in på nedan länk och besvarar enkätfrågorna.  

 

http://evalbth.luvit.se/eval/pub/25351/default.asp 

 

Enkäten är skyddad med lösenord för att säkerställa att endast behöriga personer kan svara. 

 

Dina svar är av stort värde för att undersökningen ska få ett så bra resultat som möjligt. 

Resultatet är viktigt dels för framtida studier inom ekonomistyrning och dels för utbildning 

av kommande generationer av ekonomer. Om det är möjligt, så vill vi ha dina svar inom en 

vecka. 

 

Om du är intresserad av sammanställning av resultatet var vänlig och mejla din e-mejladress. 

 

Vid eventuella frågor om enkäten eller undersökningen mejla gärna till oss:  

 

Elkl05@student.bth.se 

Mahv04@student.bth.se 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN TILL DENNA UNDERSÖKNING 

DINA SVAR ÄR VIKTIGA 

 
Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Klint 

Mansoureh Haji Asadollah 

 

mailto:Elkl05@student.bth.se
mailto:Mahv04@student.bth.se
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Enkät 
 

Frågeformuläret berör följande områden  

1. FÖRETAGETS INFORMATION 

2. STRATEGISK PLANERING 

3. BUDGETERING 

4. PRODUKTKALKYLERING 

5. PRESTATIONSMÄTNING 

6. ICKE- FINANSIELLA MÅTT 

7. PROCESSORIENTERADE STYRMEDEL 

 
 

1. Vilket är företagets huvudsakliga verksamhet? 
 

 
 Tjänsteföretag 
 

  Tillverkning 
 
 

2. Om företaget är ett tjänsteföretag vilken bransch tillhör företaget? 
 

 

  Handel 
 

  Hotell och restaurang 
 

  Konsultföretag 
 
 Byggnadsverksamhet 
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3. Om företaget är ett tillverkande företag, vilken bransch passar bäst in på 

företaget? 
 

Livsmedel  
 
Trä och pappersprodukter 
 
 
Kemiska produkter 
 
Metallindustri 
 
Verkstadsindustri 
 
IT/Telecomföretag 
 
Annan 
 

 
4. Vilken av följande alternativ utmärker ert företag gällande teknologi? 

Lågteknologiskt = 1 Högteknologiskt = 4 
 
 

5. Hur många anställda finns i företaget? 
 

 
10-99 
 
100-249 
 
250-499 
 
500-999 
 
Fler än 1000 
 
 

 

6. Hur ser företagets ägarförhållande ut? 
 

Familjeägt 
 
Ägt av annat svenskt företag 
 
Ägt av annat utländskt företag 
 
Ägt av både svenskt och utländskt företag 
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7. Hur upplever ni konkurrensen? 
 
 

Mycket hård 
 
Ganska hård 
 
Liten  
 
Mycket liten 
 
 

8. Hur stor del av företagets totala försäljning säljs utanför Sverige? 
 

 
0-  10 % 
 
11-25 % 
 
26- 50 % 
 
51- 75 % 
 
75- 100 % 
 

 
9. Vilken marknad passar in på ert företag? 
 

 
Konsumentmarknad 
 
Producentmarknad 
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10. Tillämpar ni er av strategiska styrmedel inom företaget, i så fall 

vilket/vilka? 
 

 
Strategisk planering 
 
Prognoser 
 
Rullande Prognos 
 
Balanserad styrkort (Balanced Scorecard) 
 
Annat 
 

 

 

11. Tillämpar ni er av budgetering inom företaget, i så fall vilken/vilka? 
 

 

Resultatbudget 
  
Likviditetsbudget 
  
Balansbudget 
  
Icke- finansiell budget  
 
Annat 
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12. Tillämpar ni er av produktkalkylering inom företaget, i så fall viken/vilka? 
 

 

  Bidragskalkylering 
 
  Självkostnadskalkylering 
 
  ABC- kalkylering 
   
  Målkostnadskalkylering  
 

Annat 
 

  
13. Tillämpar ni er av prestationsmätning med hjälp av finansiella mått, i så 

fall vilket/vilka? 
 

 

  Economic Value Added (EVA) 
 

  Residual Income (RI) 
 
  Räntabilitet på eget kapital (RE) 
 
  Räntabilitet på totala kapital (RT) 
     

Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) 
   
Annat 
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14. Tillämpar ni er av icke- finansiella mått, i så fall vilket/vilka? 

 

   
  Grupprestationer (t.ex. produktivitet för gruppen) 
 
  Mått på de anställdas attityd/inställning 
 
  Mått på kundnöjdhet  
 
  Leverantörssäkerhet 
  
   Kvalitet  
 

Annat 
 
 

15. Tillämpar ni er av processorienterade styrmedel, i så fall vilket/vilka? 
 
 
  JIT (Just In Time) 
 
  TQM (Total Quality Management) 
 
  BPR (Business Process Reengine)  
 
  ABM (Activity Based Management) 
 

Annat     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


