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Slutsats Vår studie har visat att kundägda bolag inte är vinstdrivande på 

samma sätt som andra bolagsformer. Det framkom också att om 
bolaget är regionalt eller lokalt känner kunderna en starkare 
tillhörighet till organisationen. Valet och användandet av 
formella styrmedel i kundägda bolag har visats sig bero på 
bolagsformen, marknadspositionen och att kundernas behov är 
det centrala.    
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1.0 Inledning 
Vi kommer i detta avsnitt redogöra bakgrunden i vår uppsats som sedan kommer leda till vår 
problematisering. Det kommer mynna ut i vårt syfte som avslutas med vår frågeställning. 
 
1.1 Bakgrund 
Ekonomi är ett brett begrepp och kan för en privatperson betyda exempelvis en inkomst eller 
att kunna köpa jackan som individen velat ha en längre tid. Carroll (1991) förklarar att i 
företagsekonomin anses ekonomi vara den absolut viktigaste byggstenen för att upprätthålla 
en god hållbarhet i verksamheten. Vidare menar Carroll (1991) att ekonomi hjälper företag att 
förutse framtida händelser och på ett strategiskt sätt jobba mot de brister och fördelar en 
organisation har. Nilsson och Olve (2013) hävdar att ekonomistyrning är ett centralt begrepp 
och därför är en viktig del för en verksamhet.  
 
Ur ämnet ekonomi härleds ekonomistyrning där den huvudsakliga uppgiften anses vara att 
påverka företagets ekonomiska strategi (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Det är ett 
samlingsbegrepp för de olika verktyg som finns för att skapa lönsamhet och nå strategiska 
uppsatta mål inom ett företag (Nilsson och Olve, 2013). Atrill och McLaney (2010) förklarar 
att ekonomistyrning handlar om att analysera, samla in och kommunicera ekonomisk 
information. Ekonomistyrning underlättar för beslutsfattare att ta korrekta beslut i en 
organisation. För att verktygen ska fungera bör styrmedlen vara relaterade till företagets 
strategi samt kommunicerat till aktörerna. Ur ekonomistyrning kommer begreppet styrning 
som syftar till att leda ett företag mot de uppsatta mål som finns (Nilsson och Olve, 2013). 
Styrning kan även benämnas som kontroll och innefattar de åtgärder som görs för att granska 
och upprätthålla den verksamhet som bedrivs.  
 
Ekonomistyrningen utformas av den företagsledning som finns inom en organisation. Under 
företagsledningen bedriver en del av medarbetarna, ofta benämnda controllers, den 
ekonomistyrning som skapas. Huvuduppgiften som controllers har är att bedriva 
ekonomistyrningen på ett effektivt sätt. De använder de sig bland annat av formella styrmedel 
som är en del av de hjälpmedel som finns inom ekonomistyrningen. Ax, Johansson och 
Kullvén (2009) tar upp elva formella styrmedel i sin bok. Dessa elva formella styrmedel är 
Resultatplanering, Produktkalkylering, Budgetering, Intern redovisning, Standardkostnader, 
Internprissättning, Prestationsmätning, Benchmarking, Processtyrning, 
Målkostnadskalkylering och Investeringskalkylering. Formella styrmedel är i grunden 
ekonomistyrningens teknik och har en metodisk karaktär. De används som ett hjälpmedel för 
att ekonomistyrningen skall utföras på ett korrekt sätt. 
 
Ekonomistyrning anses ge företag möjligheten att kunna driva sin organisation, ta centrala 
beslut och på så vis även kunna förbättra processer som sker inom verksamheten. Collis och 
Jarvis (2002) berättar att majoriteten av de företag som medverkade i deras studie på ett eller 
annat sätt använder sig av ekonomistyrning för att förbättra sin organisation. Här använde 
flertalet av företagen den del av ekonomistyrning kallat styrmedel. Cardinal, Sitkin och Long 
(2004) förklarar att styrmedel är den primära beståndsdelen till huruvida en organisation 
överlever eller inte. Detta kan förklaras genom att styrmedlen riktar in sig på hur exempelvis 
chefer kan nå företagets mål och ambitioner genom personalfunktioner, olika aktiviteter samt 
dess kapacitet. Collis och Jarvis (2002) fick i sin studie fram att många företag använder sig 
av styrmedel för att upprätthålla en hållbar ekonomi, uppnå mål och stärka beslutsfattandet.   
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I äldre forskning av Falkenberg och Herremans (1995) anser de att ekonomistyrning handlar 
om två delar, formella och informella styrmedel. Här ses formella styrmedel som något 
mätbart och handlar om att hålla företaget inom vissa ramar. De informella styrmedlen 
däremot anses vara något mjukare och handlar om att se till individen och hur denne känner 
inför olika situationer. I senare forskning menar Nilsson och Olve (2013) istället att 
ekonomistyrning kan delas in i tre delar. En av dessa delar är som tidigare nämnts formella 
styrmedel, de andra två är organisationsstruktur och mindre formella styrmedel. 
Organisationsstruktur ses som ett sätt att belöna eller fördela ansvar inom en organisation 
medan mindre formella styrmedel istället är det som innefattar ledarskap, kultur och 
utbildning. 
 
Nilsson och Olve (2013) menar att företag använder sig av formella styrmedel och de anses 
vara en viktig byggsten för en organisations framgång. Här spelar det ingen roll om bolaget är 
kundägt, kommersiellt, litet eller stort eftersom de formella styrmedel bidrar med stabilitet 
och är ett verktyg för att komma framåt mot de mål och visioner som finns uppsatta inom 
verksamheten. Genom att titta på olika typer av bolagsformer kan en förståelse skapas kring 
hur ägarform och användningen av formella styrmedel fungerar och skiljer sig. Tidigare 
forskning har lagt stor vikt vid hur stora företag använder sig av formella styrmedel, det finns 
däremot inte mycket forskning om hur mindre företag tillämpar de formella styrmedlen 
(Burke och Jarrett, 2004). Det vi reagerar på är att mindre företag dominerar marknaden, trots 
detta har de större företagen fått väsentligt mer plats i forskningen. Företag som är kundägda 
har funnits under en lång tid och har blivit allt vanligare på senare tid (Schützer, 2012). Detta 
gör oss nyfikna om bolagsformen har en inverkan på valet och användadet av vilka styrmedel 
som används. EconLit är en databas där det endast finns 0,10 procent artiklar som handlar om 
kundägda banker (Hesse och Čihák, 2007). Detta är oproportionerligt lite med tanke på att de 
kundägda bankerna har 30 procent av marknadsandelarna utifrån bankernas totala tillgångar. 
Forskare som exempelvis Bubb och Kaufman (2013) har kommit fram till att kundägda bolag 
har en betydande del på marknaden, vilket gör att det finns incitament att bidra med 
ytterligare studier kring kundägda bolag.    
 
Kundägda bolag bidrar till den lokala och ekonomiska utvecklingen, de ses som långvariga 
och företagsamma aktörer på den lokala marknaden (Jussila, Saksa och Tienari, 2005; 
Tuominen, Jussila och Saksa, 2006). Begreppet kundägda bolag kan vara svårt att definiera 
eftersom konceptet används på olika sätt i näringslivet och i forskningen. För att inte begränsa 
vår studie med juridiska bolagsformer kommer begreppet kundägda bolag vara ett 
samlingsbegrepp för alla bolag där kunderna är de huvudsakliga ägarna. Följaktligen de 
bolagsformer som delar ut återbäring och återinvesterar vinsten för att generera ett mervärde 
för kunderna. De bolagsformer som använder sig av begreppet kundägda är ömsesidiga 
företag där alla kunder äger bolaget, alla kunder som ingår en affär blir per automatik 
delägare. Den andra bolagsformen vi syftar till är kooperativa bolag som ägs av 
medlemskunderna, där en ansökan om medlemskap måste skickas in för att vara med och äga 
bolaget. 
 
1.2 Problematisering 
Användningen av ekonomistyrning och de strategier som tillämpas i större företag är väl 
dokumenterad och utvärderas kontinuerligt (Burke och Jarrett, 2004). Vad som däremot inte 
finns tillgängligt enligt Burke och Jarrett (2004) är den omfattning av hur ekonomistyrning 
och dess styrmedel används inom mindre företag. Här menar även Ax, Johansson och Kullvén 
(2009) att eftersom denna forskning inte finns i samma utsträckning inom mindre företag 
gentemot stora företag kan det skapa problem. De problem som kan uppstå är att företag inte 
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arbetar med strategier och styrmedel på flera plan (Puķīte och Geipele, 2015). I mindre 
företag arbetar de på en homogen nivå med de strategier som ser på organisationens helhet. 
Medan styrningen i större företag sker på flera nivåer exempelvis inom division- eller 
affärsenhetsnivå. 
 
För att öka konkurrenskraften hos mindre företag kan de inrikta sig på ny teknik i den snabbt 
föränderliga marknaden. Burke och Jarret (2004) syftar på att det kan skilja sig i hur olika 
storleksmässiga företag styr sin verksamhet. Här menar författarna att i mindre företag sker 
styrningen genom den information och kunskap som kontinuerligt finns tillhands. I större 
företag är styrningen mer begränsad, de ser till den konkurrens som finns och bestäms vid den 
årliga bolagsstämman. Hur skall då företag styra sina verksamheter? Mintzberg (1983) skriver 
att företag anpassar sig efter dess omgivning och på så vis kan även de styrmedel som 
används inom ett företag riktas mot omvärlden. Det är därmed centralt att vid exempelvis 
omstrukturering eller förnyandet av ett företag, använda sig av de styrmedel som bäst kan 
anpassas utifrån omgivningen.  
 
Puķīte och Geipele (2015) förklarar svårigheten med att starta upp nya företag eller 
organisationer. Det svåra kan vara att få tillräckligt med startkapital, kunna marknadsföra sig 
eller att de har dålig kompetens. Här hävdar Kald, Nilsson och Rapp (2000) också svårigheten 
som finns i förhållande till både strategi och styrmedel om hur dessa två gemensamt måste 
bearbetas innan en bra strategi kan växa fram. Vidare påvisar författarna att det kan vara svårt 
att välja styrmedel som är bäst lämpade för ett företag eftersom förklaringen av användandet 
kan vara svårdefinierat. Det gör att företag många gånger istället väljer ett styrmedel som inte 
alla gånger är bäst lämpat för den omgivning eller den situation som verksamheten befinner 
sig i. 
 
Mintzberg (1983) har i tidigare forskning kommit fram till att det är tre faktorer som påverkar 
hur mindre företag använder sig utav formella styrmedel. De faktorer Mintzberg (1983) 
forskat fram i samband med de formella styrmedlens roll är höga kostnader, kunskapsbrist 
och svårigheter att anpassa de formella styrmedlen. I senare forskning av Collis och Jarvis 
(2002) menar de på att alla företag oberoende av storlek använder någon form av styrmedel. 
Författarna visar i sin studie att 80 procent av företagen som deltog, använde sig av något 
eller några av de formella styrmedel som finns. Den finansiella information som utnyttjades 
mest var kassaflödesanalyser, kontoutdrag och intern redovisning. 
 
Mintzberg (1893) hävdar att det kan bli höga kostnader i samband med användningen av 
formella styrmedel, det vill säga den finansiella informationen. Argilés och Slof (2003) menar 
att det kan bli höga kostnader för företagen att ta fram den finansiella informationen dock kan 
den vara effektiv för den löpande verksamheten. För att det ska vara lönsamt för mindre 
företag att använda de formella styrmedlen måste lönsamheten överstiga kostnaderna som 
krävs för att ta fram den finansiella informationen (Collis och Jarvis, 2002). Konsekvensen 
för de mindre verksamheterna blir att de köper externa tjänster som revision eller 
marknadsföring. Därmed läggs de ekonomiska resurserna på kunskaper och kompetens som 
inte stannar inom verksamheten förklarar Collis och Jarvis (2002). Vilket kan vara en 
förklaring till varför kostnaderna blir höga i mindre företag samt hur det styr valet och 
användandet av styrmedel. De traditionella ekonomistyrnings-modellerna som större företag 
använder sig av blir därför svåra för de mindre verksamheterna att tillämpa menar Collis och 
Jarvis (2002). Perren och Grant (2000) visar i sin studie att mindre företag föredrar informella 
styrmedel och menar även att det är dimensionen hos ett företag som avgör användandet av de 
formella styrmedlen. För att de olika typerna av styrmedel ska passa mindre företag kan 
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modellerna behöva ändras eller att vissa delar väljs ut som skulle passa för företaget. 
Forskningen visar att det finns samband mellan storlek och företags användande av styrmedel. 
Mitchell och Reid (2000) menar att kunskapsbristen grundar sig i att mindre företag har sämre 
kompetens än större företag vad gäller styrmedel. Det är därför viktigt för varje specifikt 
företag att välja de styrmedel som alla i bolaget förstår och kan använda sig av.  
 
I tidigare forskning av Normark (1996) tar han upp de nackdelar som finns med kundägda 
bolag där han ser att en viktig faktor för företagets lönsamhet är bolagets anställda. I 
forskningen lyfter han att kompetensen hos de anställda kan skifta vilket kan påverka 
företagets framgång. Normark (1996) påtalar även att Svenska kundägda företag inte är lika 
konkurrenskraftiga som andra bolag och att de inte använder sig fullt ut av medlemmarnas 
kapacitet. Dock påvisar Jussila, Kotonen, och Tuominen (2007) att forskning på senare tid 
visar positivt med de anställdas integration i bolaget. Författarna menar att de är viktiga då de 
är en del av grunden till att bolaget finns. Andra positiva aspekter som författarna lyfter är att 
kundägda bolag som är regionala bidrar till mycket i sitt område. Det kan exempelvis vara att 
stödja kultur samt sport vilket i sin tur leder till en positiv gemenskap och ökar tillväxten i den 
region bolaget befinner sig i.  
 
Normark (1996) har i sin forskning sett att banksektorn tidigare inte haft en stor framväxt när 
det kommer till kundägda företag. Inte heller har de företag som växt fram som kundägda 
varit särskilt stora. I andra europeiska länder förutom Sverige har kundägda bolag sedan 
tidigare varit en vanlig bolagsform och har därmed skapat en förutsättning för dessa att bli 
stora. Det visade sig även att i Sverige hade små och medelstora företag problem med att hitta 
lån och krediter. Detta gjorde det svårare att starta kundägda banker. Normark (1996) har sett 
att kundägda bolag kan spela en viktig roll i att skapa och utveckla nya möjligheter för fler 
människor. Det kan därmed generera en förutsättning för välbefinnandet i små och medelstora 
aktörer på marknaden. Kundägda bolag i Sverige har tidigare varit en ganska liten del av alla 
Sveriges företag. År 2012 fanns cirka 40 000 kundägda bolag i Sverige och trenden att starta 
dessa företag ökar allt mer (Schützer, 2012). Mellan åren 1998 och 2008 ökade kundägda 
företag med 47 procent gentemot aktiebolagets 23 procent. Att ökningen av kundägda bolag 
är större än aktiebolagen visar på en tendens som Schützer (2012) tror kommer fortsätta öka. 
Vad detta beror på förklarar Schützer (2012) med att många gånger får konsumenterna inom 
kundägda företag en annan insyn i verksamheten och kan därmed påverka produktion, miljö 
och andra viktiga aspekter.  
 
Hesse och Čihák (2007) förklarar i tidigare forskning att kundägda företag, framförallt inom 
bankväsendet, var mer stabila än vanligt styrda banker. Chiaramonte, Poli, och Ercole Oriana 
(2015) styrker tidigare författare om att kundägda företag, i deras studie specifikt kundägda 
banker, är en central del av Europas bank system. Författarna såg att det inom Europa ökade 
kraftigt med kundägda företag. I författarnas studie undersöktes hur förhållandet mellan den 
finansiella stabiliteten och kundägda företag såg ut i och med att det inte fanns någon tidigare 
forskning inom detta område. Under den studie som Chiaramonte, Poli och Ercole Oriana 
(2015) gjorde såg författarna att ekonomin i kundägda bolag förändrades över tiden. Fonteyne 
(2007) förklarar att kundägda företag ser på den samhällsutveckling som sker gentemot vad 
exempelvis aktiebolag gör. Därmed skapas ett mervärde för de konsumenter som väljer ett 
kundägt företag. Författaren hävdar även att kundägda företag bör se sin företagsledning från 
ett annat perspektiv och därmed finns skillnader inom styrningen av den bolagsformen. 
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Jussila, Kotonen och Tuominen (2007) visar att kundägda företag har en större chans att klara 
sig inom en region än andra typer av företag. Författarna menar att kundägda företag har en 
bättre marknadsposition och därmed ser framtiden ljus ut för dessa typer av bolag. Kundägda 
företag får ofta ett större förtroende hos den lokala befolkningen och det ger i sin tur 
samhällsnyttiga fördelar. Jussila, Kotonen och Tuominen (2007) förklarar att kunder som 
väljer ett kundägt företag ofta väljer dessa företag framför andra på grund av gemensamma 
intressen dessa två emellan. Detta kan i sin tur ge en motståndskraftighet på marknaden 
gentemot andra typer av bolag. Frågan som kan ställas är om kundägda bolag använder 
ekonomistyrningen och dess styrmedel på ett annorlunda sätt än vad andra bolagsformer gör. 
Är det bolagsformen som styr valet av formella styrmedel och kan det påverka användandet 
av dem? I tidigare forskning kunde vi se skillnad mellan kundägda bolag och exempelvis 
kommersiella företag. Fonteyne (2007) förklarar att kundägda bolag inte på samma sätt är lika 
vinstdrivande då syftet med bolagsformen är kunderna. Vidare ser kundägda företag ofta 
långsiktigt på sina strategier och mål, därför anses det viktigt att titta om dessa strategier och 
styrmedel används annorlunda i kundägda företag än i andra bolagsformer. Jussila, Kotonen 
och Tuominen (2007) menar att kundägda bolag inte arbetar på samma vinstdrivande sätt som 
ett kommersiellt bolag gör. Syftet med kundägda bolag är att organisera och tillhandahålla 
tjänster för att öka kundnöjdheten. Det finns en kunskapslucka i forskningen som inte beaktar 
hur användandet och valet av de formella styrmedlen skiljer sig åt mellan kundägda och icke 
kundägda bolag. 
 
Forskningen har ägnat oproportionerligt lite tid åt kundägda bolag i förhållande till antalet 
marknadsandelar de har, all fokus har riktats till andra bolagsformer (Hesse och Čihák, 2007). 
Det intressanta med kundägda bolag är att de etablerar sig på marknaden i större utsträckning 
än vad de gjort tidigare. Om vi ser till banksektorns totala tillgångar har de kundägda bolagen 
ökat från nio procent till fjorton procent under en 14 års period. Enligt Hesse och Čihák 
(2007) bidrar kundägda bolag även till ökad stabilitet på den finansiella marknaden.  
 
Formella styrmedel är något som används mer eller mindre i alla företag (Nilsson och Olve, 
2013). Vi har valt att fokusera på formella styrmedel eftersom det är ett centralt verktyg som 
hjälper företag att skapa lönsamhet i och nå uppsatta mål. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse och en klarare bild för hur de formella 
styrmedlen väljs och används inom kundägda företag. 
 
1.4 Frågeställning 
Vad styr valet och användandet av formella styrmedel i kundägda bolag? 
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2.0 Metod 
I denna del redovisar vi hur empiri och data har samlats in. Vi redogör vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, forsknings- och datainsamlingsmetod, intervjuteknik och studiens validitet. 
 
2.1 Forskningsmetod 
Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod för att skapa en 
djupare förståelse för vad som styr valet och användandet av formella styrmedel inom 
kundägda företag. Vi valde kvalitativ metod för att den riktar sig mot att beskriva forskningen 
utifrån människors upplevelser. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att kvalitativa 
forskningsmetoder är anpassade för intervjuer och observationer där det ges utrymme för 
reflektioner och egna tolkningar. Kvalitativ metod skapar en möjlighet för oss författare att 
samla in data och därmed studera den erfarenhet och känsla som finns hos de respondenter 
som intervjuats. Vi har i denna studie valt att intervjua fyra personer som arbetar för ett 
kundägt bolag med inriktning på deras uppfattning, kunskap och känslor angående formella 
styrmedel. En kvalitativ metod skapar en förutsättning för att tolka den insamlade empirin 
utifrån att skapa en djupare förståelse för respondenternas svar. Syftet med studien är att 
undersöka vad som styr valet och användandet av formella styrmedel i kundägda bolag. Med 
en kvalitativ metod som Arhne och Svensson (2015) beskriver, anses den vara lämpad för 
intervjuer och därmed skapas en förutsättning för oss som författare att studera och få en 
djupare förståelse för empirin. Kvalitativ metod ger även en möjlighet att öppet tolka 
insamlad empiri som används till studiens syfte (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). 
Genom att välja kvalitativ forskningsmetod kan en djupare förståelse för människans 
upplevelse, kunskap och tolkning skapas. Grunden till kvalitativ metod handlar om att förstå 
och tolka insamlad data. Om kvantitativ metod hade valts för studien hade vi kunnat inhämta 
mer data och fått en bredare sökning. Med tanke på den begränsade tid vi haft för denna 
studie hade kvantitativ metod varit svårare att analysera för att få en validitet i forskningen. Vi 
hade även undgått den djupare förståelse för ämnet som den kvalitativa metoden gett oss. Det 
finns givetvis fördelar och nackdelar med båda dessa metoder men vi anser att denna metod är 
relevant för studien och att fördelarna överväger nackdelarna. Därför har vi i denna studie valt 
att använda oss av kvalitativ metod då den skapar en bättre förutsättning för analysen av vår 
empiri. 
 
2.2 Metodologi och förhållningssätt 
Deduktiv och induktiv är två ansatser som kan användas i en undersökning (Jacobsen, 2002). 
Deduktiva ansatser är logiska slutsatser som kan dras utan att iaktta realiteten.  Som 
exempelvis matematiken, där vi kan ha ett antal axiom och utifrån dem räknar vi med hjälp av 
logiken. Deduktionens anhängare tycker att en förkunskap om empiriska teorier och rön bör 
införskaffas innan information samlas in. Därefter jämförs förkunskapen med informationen 
för att se om den stämmer överens med verkligheten. Kritiken som ansatsen fått handlar om 
det subjektiva synsättet där information som tycks vara relevant för forskaren och dennes 
teori endast samlas in. Risken med den deduktiva ansatsen är att missa viktig information som 
kan vara betydelsefull för forskningen. Arbetssättet hos den induktiva forskaren är att 
information samlas in utan förväntningar och slutsatser dras därefter med hjälp av 
erfarenheter. Kritiken i den induktiva ansatsen gör att det blir svårt för en individ att samla in 
data utan några fördomar, personen som samlar in information kommer omedvetet sätta 
gränser för vilken information som är väsentlig för studien (Jacobsen, 2002).  
 
Vår studie har därför utgått från en abduktiv ansats som är en kombination mellan ett 
deduktivt- och induktivt förhållningssätt. Den abduktiva ansatsen handlar om att använda sig 
av existerande teorier som ramverk för ämnet, studera den kunskap som finns idag och 
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därmed skapa en bättre förståelse. I vår studie har vi utgått från de olika teorier vi har för att 
sedan kunna analysera den empiri som samlats in. En vidareutveckling av tidigare teorier 
gentemot vår nya förståelse för ämnet skapar en förutsättning att utveckla den historiska 
kunskapen inom området. Genom att använda oss av en abduktiv ansats lyfts tidigare 
forskning mot de nya perspektiv som framkommit ur empirin. Abduktiv ansats gör det möjligt 
att lyfta den teori som ligger till grund för området och genom insamlad empiri förhålla dessa 
två mot varandra för att skapa en ny förståelse för studiens syfte. En abduktiv ansats är en 
kombination mellan deduktiv- och induktiv ansats vilket ger insyn på både tidigare teorier 
samt insamling av ny information. Vi har i studien exempelvis valt att använda oss av en 
integrerad resultat- och analysdel som förhåller sig till en abduktiv ansats där tidigare teorier 
och forskning ställs mot den inhämtade empirin. Därmed får vi ett helhetsperspektiv och en 
större validitet i arbetet. Vi har vidare valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom 
den analyserar hur människor uppfattar omvärlden (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). 
Den är relevant i vår studie eftersom den ger oss möjligheten att tolka och analysera 
människors upplevelser i olika situationer.  
 
2.3 Urval 
Vi har i vår studie valt att göra intervjuer hos Länsförsäkringar eftersom de ger oss möjlighet 
att komma i kontakt med medarbetare som strategiskt arbetar med formella styrmedel. 
Länsförsäkringar är ett kundägt bolag som består av 23 lokala länsbolag som tillsammans 
äger Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar AB, Bank-, Fondliv-, Fondförvaltning-, Liv- 
samt Sak (Länsförsäkringar, 2016). Länsförsäkringar har en gemensam knytpunkt där målet 
är att skapa hållbar trygghet, de arbetar med allt från att förebygga sakskador till att kunderna 
ska känna en ekonomisk trygghet genom livet. Grundstenen är kundnyttan som bygger på en 
typisk kundorientering och en balans gentemot en välmående affärsmässighet. När vi valde 
respondenterna utgick vi från det bekvämlighetsurval som Bryman och Bell (2013) beskriver. 
Därför valde vi att genomföra studien på Länsförsäkringar då två av tre författare arbetar på 
länsbolagen Blekinge respektive Göinge-Kristianstad. De kontakter vi har bidrar till en mer 
transparent forskning samtidigt som det underlättar insamlingen av den empirin som krävs för 
att utföra studien. Författarna arbetar inte inom det ämnesområde studien behandlar, därför 
kommer medarbetare med inblick på de formella styrmedlen att intervjuas. Andra betydande 
orsaker till varför vi valt Länsförsäkringar är för att länsbolagen ligger på den lokala 
marknaden och inte delar det vinstintresse som andra storbanker har. Länsförsäkringar arbetar 
mot hållbarhet och understryker vikten av miljöarbete, investeringar, samhällsengagemang, 
forskning samt mångfald- och jämställdhetsarbeten. Deras mål och vision stärker dem på 
marknaden och ger dem en stor konkurrensfördel gentemot andra företag inom bank- och 
försäkringsbranschen, vilket märks genom att de är kundägda och regionala 
(Länsförsäkringar, 2016).  
 
I urvalet av de respondenter vi valt att intervjua ville vi ha en bra spridning och djup för att få 
bästa möjliga resultatet i vår forskning (Halvorsen, 1992). Den abduktiva metoden har därför 
valts då den ger oss chansen att kunna styrka och sammanställa upplevelsen, tolkningarna 
samt åsikterna som respondenterna gett oss. Därefter kunde vi dokumentera och sammanställa 
den information vi fått genom en kvalitativ metod. Vi valde att intervjua fyra personer där två 
av dem var män och de andra två var kvinnor. För att få ett bra djup från respondenterna valde 
vi att intervjua dessa fyra personer med olika befattningar inom Länsförsäkringar. Dessa fyra 
respondenter valdes då dem hade tillgång till information samt på ett dagligt plan arbetade 
med formella styrmedel inom Länsförsäkringar. Därav kunde vi författare få en bred insikt i 
arbetet med formella styrmedel och få den information som behövdes för att svara på studiens 
syfte. Anledningen till att vi inte intervjuade fler personer var eftersom vi fick den mättnad 
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som behövdes enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012). Den form av 
mättnad som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) beskriver är att empiri 
som samlats in uppnår samma resultat om denne skulle omprövas vid ytterligare intervjuer av 
fler respondenter. Om ytterligare respondenter givit svar på intervjufrågorna hade samma 
resultat därmed uppnåtts. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar på att 
flertal respondenter skall intervjuas om svar på intervjufrågor förväntas ge ett annat resultat. 
Därmed skapades en mättnad i empirin som samlats in då fler respondenter förväntades ge 
samma resultat som redan inhämtat. Detta var märkbart då respondenterna haft likvärdiga 
uppfattningar och svar utifrån de intervjufrågor vi ställt. 
 
Vi valde att intervjua två av respondenterna på Länsförsäkringar Blekinge och de andra två på 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Två av tre författare i denna studie jobbar på 
Länsförsäkringar och därför valde vi att intervjua två på varje länsbolag för att alltid förhålla 
oss kritiskt och inte fasta i egna tolkningar. Det gjorde också att vi fick olika synvinklar och 
aspekter av respondenterna gällande användandet och valet av formella styrmedel. Varför vi 
valde att intervjua respondenter på två olika länsbolag var på grund av den tillgång och insikt 
som respondenterna hade inom området. Eftersom studien syftade till att se på hur 
användandet och valet av formella styrmedel inom kundägda bolag verkar, var det viktigt att 
välja de personer som på ett dagligt plan arbetade med dessa verktyg. De fyra respondenterna 
hade kompetensen för området och blev därmed invalda för studien. Vi har intervjuat 
respondenterna på deras arbetsplats vilket gör intervjun mer avslappnad och det skapar en 
trygghet att få vistas i sin hemmamiljö (Kvale och Brinkmann, 2014). När man som 
intervjuare ska tolka och återge den information som getts av respondenterna kan det inte 
undgås att få med egna tolkningar. Därför är det viktigt att understryka det hermeneutiska 
synsätt som kan ha gett sitt avtryck (Gilje och Grimen, 2007). Vi har även intervjuat 
respondenterna en och en vilket gör att kvalitén på informationen har kunnat valideras 
(Denscombe, 2016). Det har även gett oss möjlighet att kunna utveckla frågorna och ställa fler 
djupgående frågor under intervjun.  
 
Vid sammanställningen av intervjuerna har vi valt att ta ut de delar som var viktiga för vår 
studie. För att lättare följa med i texten har vi valt att lyfta de frågor vi anser viktigast. Därför 
har vi i empiridelen valt att ha underrubriker istället för en sammanhängande text. Vi har även 
kopplat respondenternas svar gentemot den forskning som finns. För att sedan knyta ihop den 
insamlade empirin har vi analyserat den med hjälp av teorin och därmed fått ut en validitet i 
vårt resultat.  
 
Genom att använda Länsförsäkringar i vår studie kan vi se hur kundägda bolag väljer och 
använder formella styrmedel. Valet av att titta på Länsförsäkringar stärker vår studie eftersom 
de är kundägda på en regional marknad. I kundägda bolag är det kunden som står i centrum 
och gör valet. Finns inga kunder, finns heller inget bolag (Länsförsäkringar, 2016). 
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
Valet av datainsamlingsmetod bör vara bäst lämpad för att kunna lösa uppgiften (Denscombe, 
2016). Vidare bör denna överensstämma med den forskningsmetod som är vald för studien. 
Metoden ska därför rikta sig mot att förstå och analysera människans upplevelser och 
erfarenheter, för att på bästa sätt kunna samla in data och därför ansåg vi att en 
intervjubaserad metod bör tillämpas. Därför har i denna studie en kvalitativ 
datainsamlingsmetod valts. Metoden är vald för att analysera och mer precist förstå 
respondenternas upplevelser och erfarenheter. Datainsamlingsmetoden syftar till att insamling 
av empiri sker av bland annat observationer, inhämtning av elektronisk information genom 
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tidigare forskning samt i denna studie även en kompletterande intervju (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2014). Det ger oss möjligheten att kunna få en djupare förståelse och 
svara för det syfte som valts. Datainsamling har även bestått av tidigare forskning där primärt 
vetenskapliga artiklar analyseras och relevant kurslitteratur som kan ge svar för att ämnet har 
undersökts. Avsikten med intervjuerna är att få empirisk insikt och därmed kunna besvara det 
syfte som studien har för avsikt att besvara (Kvale och Brinkmann, 2014). Empiri och tidigare 
forskning ska tillsammans analyseras och ställs mot varandra för att ge tydliga svar kring 
ämnesområdet (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014).  
 
2.5 Intervjumetod 
Val av intervjumetod har gett undersökningen en möjlighet att öppet tolka och analysera de 
oklarheter som kan uppstå under intervjusituationen. Det har i sin tur gett oss möjligheten att 
ställa följdfrågor efter eventuella missförstånd som förekommit under intervjuerna. 
Ambitionen var att ställa öppna frågor som gav den svarande möjligheten att ge tydliga svar 
utifrån deras egna upplevelser (Kvale och Brinkmann, 2014). 
 
Vi valde att intervjua respondenterna personligen för att en personlig kontakt höjer antalet 
svarande och därför skapades en högre rimlighet i undersökningen. En intervju som sker 
mellan två parter ger också en bättre förståelse för respondentens upplevelser, utifrån det 
kunde även följdfrågor ställas som var viktiga för studiens syfte (Denscombe, 2016). Under 
samtliga intervjuer har alla författarna närvarat för att på ett bättre sätt fånga upp 
respondentens svar och därmed minska eventuella bortfall eller misstolkningar av viktig 
information. Genom att alla närvarade på intervjuerna kunde följdfrågor ställas utifrån olika 
perspektiv. En nackdel som skulle kunna uppstå under en intervju där tre personer intervjuar 
en är att respondenten kan känna sig trängd eller obekväm i situationen. Här har vi valt att 
under samtliga intervjuer känna av hur respondenten mår för att kunna avbryta om personen i 
fråga blir passiv eller verkar obekväm. Vi har även valt att hålla intervjuerna på 
respondentens arbetsplats för att öka tryggheten. 
 
Intervjuerna genomfördes med en respondent i taget för att kunna ge denne utrymme att 
kunna svara utan att blir avbruten eller påverkad av andra respondenter. Enligt Denscombe 
(2016) ger det även en bättre förutsättning till att kunna transkribera och analysera materialet 
som samlats in. För att minska risken att missa viktig information under intervjun har en 
inspelning förekommit under samtliga intervjuer. Med hjälp av inspelningarna har vi kunnat 
analysera materialet mer noggrant genom att ha möjlighet till återupprepning av materialet 
som spelats in. Det skapas därmed en validitet och mer exakthet i empirin. Här har det varit 
viktigt att ha med oss det hermeneutiska synsätt vi valt att utgå från då egna tolkningar ändå 
kan föreligga vid intervjumetod (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014).  
 
Den insamlade datan har vi transkriberat och analyserat noggrant för att på ett bra sätt kunna 
ta ut viktiga delar som svarar på vårt syfte och vår frågeställning. Genom att skapa en mall för 
intervjufrågorna kunde vi lättare tillhandahålla en god och strukturerad intervju (Se bilaga A). 
Vid utformning av intervjufrågor (Se bilaga A) har tidigare forskning studerats för att skapa 
en uppfattning om relevanta frågeställningar (Jussila, Tuominen och Tuominen, 2012). 
Tidigare forskning har därmed legat till grund för de intervjufrågor som ställts. Först och 
främst var frågorna formulerade för att skapa en öppen dialog med respondenterna för att 
sedan kunna mer djupgående ställa frågor som svarade till syftet på studien. Frågor så som 
namn, arbetsuppgifter och yrkesmässig längd skapade en relation mellan respondenter och 
intervjuare. Djupgående frågor där inriktning på hur formella styrmedel används och väljs i 
kundägda företag skapades för att få en bättre förståelse och för att svara på syftet. Här 
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ställdes frågor för att få svar på bland annat om ägarformen, bolagets storlek och regionalt 
eller lokalt hade inverkan på hur formella styrmedel används och väljs inom kundäga företag. 
Detta för att svara mer tydligt på syftet för studien. Uppbyggnaden av intervjumallen har 
grundligt genomförts, vi har beaktat fördelar och nackdelar med intervjufrågorna och 
försäkrat oss om att frågorna svarar på syftet och frågeställningen. För att lära känna 
respondeterna valde vi att inleda med en bakgrund som syftar till att lyfta deras roll inom 
organisationen. De kritiska punkter handlade framförallt om kundägda bolag, formella 
styrmedel, lokalt eller regionalt och storleken på bolaget. Utifrån dessa aspekter skapade vi 
sedan våra intervjufrågor. Vidare lyfte vi de formella styrmedel som ligger till grund i vår 
forskning. Vi placerade ut alla elva formella styrmedel på bordet framför respondenten för att 
denne själv skulle kunna placera dem i olika fack. Detta gjorde att vi kunde ställa följdfrågor 
och att respondenten kunde utveckla svaren både ur arbetssynpunkt och egna erfarenheter från 
tidigare arbeten. Frågorna (Se bilaga A) valde vi att utforma genom att se på bitar som det 
lokala, styrmedlen samt kunderna. Detta för att kunna svara på vår frågeställning om vad som 
styr valet och användandet av formella styrmedel i kundägda bolag. Vår första intervju gav 
oss förutsättningar att kontrollera vår mall och kunna återskapa och justera denna inför nästa 
intervju. Även om denna mall fortsättningsvis användes under alla intervjuer kunde viss 
skillnad i upplägg förekomma.     
 
2.6 Analysmetod 
Analysmetoden för kvalitativ data utformas av tre viktiga steg. Först beskrivs insamlad data 
djupgående för att sedan systematiskt lyfta ut den information som är mest relevant för syftet 
och allra sist analyseras informationen ur ett kvalitativt perspektiv (Kohlbacher, 2006). 
Eftersom både teori och empiri används i studien är det viktigt att båda två analyseras och 
ställs mot varandra för att skapa en större förståelse för resultatet. Därmed var det viktigt att 
använda en analysmetod som kunde se helheten av den information som är insamlad (Holme, 
Solvang, Fløistad, Kjeldstadli och Gorman, 1997). Att se både inhämtad data från 
vetenskapliga artiklar och från empiri i form av intervjuer ansåg vi vara relevant för 
analysmetoden gentemot vårt syfte. Vi har valt att utgå från Performance Measurement 
Theory av Merchant och Van Der Stede (2011) för analys av den empiri som inhämtats. Den 
tittar på hur en organisation med hjälp av olika strategier och styrmedel kan nå uppsatta mål. 
Analysmetoden valdes därför för att kunna granska och tolka den information som är 
inhämtad. Här fanns möjligheten att dra eventuella slutsatser om insamlad data, granska den 
och vidare se om den var möjlig att ompröva (Holme et al., 1997). En analysmetod med 
kvalitativ ansats gav oss möjligheten att kunna upptäcka viktig information och på så vis ha 
möjlighet att sedan tolka den.  
 
Vi valde kvalitativ analysmetod för att vi i vår studie skulle få svar på vad som styr valet och 
användandet av formella styrmedel i kundägda bolag. Genom att gå in på djupet och 
analysera den inhämtade empiri och tidigare forskning vi studerat, har vi tagit hänsyn till 
helheten av all data. För att inte utesluta andra teorier som hade kunnat ligga till grund i vår 
studie har vi även undersökt om exempelvis Stakeholder Theory enligt Freeman (1984) hade 
kunnat användas. Dock tyckte vi att denna teorin ser mer på individ- och psykologisk nivå 
inom en organisation och därför ansåg vi att detta var fel inriktning för vårt syfte och därmed 
uteslöt vi den teorin. Eftersom vår studie framförallt handlar om att se på de formella 
styrmedel inom ett företag ansåg vi att Performance Measurement Theory av Merchant och 
Van Der Stede (2011) var mer väsentlig. Vi har därmed kritiskt granskat olika teorier för att 
på ett bra sätt kunna ta ut och analyser den forskning som var relevant för vår studie. 
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2.7 Etiskt förhållningssätt 
I vår studie har det varit viktigt att värna om våra respondenter och deras integritet. Vi har 
därför valt att hålla alla medverkade anonyma både för att undvika att hänga ut samt att 
respondenterna själva ska kunna svara utan inverkan på deras utgivande av information 
(Bryman och Bell, 2013). Vi har även varit tydliga med att informera våra respondenter om 
hur upplägget av intervjun skulle ske, vilket har bidragit till att de frivilligt deltagit i vår 
studie och samtliga respondenter har själva godkänt sin medverkan. De har även kunnat välja 
om de velat avsluta sitt deltagande när som helst under intervjun. Den information som finns 
tillgänglig angående respondenterna har vi författare valt att publicera som fiktiva personer. 
Dessa uppgifter finns enbart med för att styrka vårt syfte och frågeställning enligt de 
forskningsmetodiska krav som Bryman och Bell (2013) beskriver.  
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3.0 Teori 
I detta avsnitt kommer vi lyfta den teori vi valt att använda oss utav i förhållandet till vårt 
syfte och frågeställning. Vidare kommer denna teori att tillämpas mot den empiri som samlats 
in under studiens gång.  
 
3.1 Performance Measurement Theory 
Vi har i denna studie valt att utgå och analysera vår empiri med hjälp av Performance 
Measurement Theory enligt Merchant och Van Der Stede (2011). Detta ramverk kan i 
svenska översättas till prestationsmätningsteorin och kommer hädanefter i arbetet bli benämnt 
som just detta.  
 
Prestationsmätningsteori enligt Merchant och Van Der Stede´s (2011) ramverk handlar om att 
kunna hämta in och analysera information från individer, grupper, system eller hela 
organisationer. Det kan i sin tur handla om att studera processer eller strategier inom en 
organisation, parametrar eller fenomen och vidare förhålla detta till vad som är avsiktligt att 
studera och vad som borde uppnås. Denna teori handlar därför inte enbart om att studera 
resultat utan handlar också om hur ett företag kommer fram till slutmålet. I vår studie kommer 
vi koppla denna teori mot insamlad empiri. Eftersom prestationsmätningsteorin kan mäta en 
organisations verksamhet och resultat samt titta på en rad intressenter såsom kunder, anställda 
och andra viktiga nyckelpersoner kan en validitet i ämnet skapas. Merchant och Van Der 
Stede (2011) utgår från att fokusera på kundens behov och hur det påverkar organisationen. 
Vidare tar författarna upp både de formella- och informella styrmedel som kan studeras och 
ligga till grund för företagens olika strategier. Eftersom vi har valt att studera hur formella 
styrmedel används och väljs i kundägda bolag anser vi att detta ramverk har en god inverkan 
på analysen av vår empiri. Prestationsmätningsteorin avser att koppla in företagets strategi 
och sedan härleda vad som höjer prestationen och den framgångsfaktor som finns inom ett 
bolag. Eftersom kundägda företag ägs av kunderna anser vi att det finns ett viktigt perspektiv 
att studera utifrån hur formella styrmedel används men framförallt hur företagen väljer dessa 
typer av styrmedel. 
 
Prestationsmätning syftar till att koppla den strategiska framförhållningen mot kundens 
perspektiv, mäta de mål som är uppsatta och titta på de processer som skall bearbetas på ett 
betydelsefullt sätt (Merchant och Van Der Stede, 2011). Det traditionella ramverket av 
prestationsmätning kan riktas mot ett nytt förhållningssätt och kan därmed skapa en mer exakt 
bild av verksamheten och dess mål. Huvudmålet för organisationer är att kunna maximera sitt 
värde och därmed öka dess välmående inom koncernen. Det handlar framförallt att titta på de 
anställda, kunder och andra intressenter som tillsammans är avgörande för företagets 
framgång. För att kunna analysera vår empiri behövs även ett perspektiv gentemot dessa 
intressenter, vilket gör att Merchant och Van Der Stede’s (2011) ramverk är ett bra verktyg 
för tillämpning på vår studie. För att kunna återspegla en framgång tittar företaget på 
resultatmåttet och hur de skall kunna gå i vinst. Företaget måste också titta på varför ett 
företag inte går med vinst eller andra resultatmässiga aspekter. Dock visar 
prestationsmätningsteorin utifrån Merchant och Van Der Stede (2011) att det inte enbart 
handlar om att ha ett vinstdrivande företag där resultatmåttet är det centrala. Här beaktas 
också att maximera eller att åtminstone titta på återbäringen som skall delas ut till kunder och 
ägare för företaget på långsikt. Merchant och Van Der Stede (2011) delar upp bolag som 
vinstdrivande och icke vinstdrivande företag. Detta för att på ett lättare sätt kunna 
tillhandahålla teorin utifrån rätt prestationsmätning. Ett vinstdrivande bolag har som 
huvuduppgift att kunna maximera sina vinster och därmed ge utdelning, vilket är något som 
ses som ett krav från bolagets ägare. Här visar Merchant och Van Der Stede (2011) att ett icke 
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vinstdrivande företag istället ser på ett långsiktigt perspektiv och deras främsta vinstintresse 
är gentemot dess kunder och att finnas kvar på marknaden över tiden.  
 
Ramverket prestationsmätningsteori enligt Merchant och Van Der Stede (2011) syftar till att 
hitta de strategier som är bäst lämpade för situationen och för att skapa en mer effektiv 
målbild. Det kan handla både om de formella- och de informella styrmedel som ett företag tar 
till hjälp för att skapa sin strategi och ett framgångsrikt bolag. Teorin handlar också om att 
tillsammans med uppsatta strategier, mål och andra processer som företaget tar fram se till 
kunden och de anställdas perspektiv. Eftersom vår studie utgår från ett kundägt bolag där det 
är kunden som sätts i första hand hamnar den vinstdrivande faktorn längre ner i 
prioritetslistan. Därmed anser vi att denna teori är lämplig för analys av den insamlade 
empirin.  
 
Merchant och Van der Stede (2011) ser utifrån ramverket på strategier som en typ av 
begränsning för att kunna ställa krav på medarbetare och fokusera på verksamhetens mål att 
tillfredsställa kunderna. Organisationer på lokal nivå bör rikta sina strategier gentemot den 
konkurrenskraft som finns på marknaden. Genom att titta på styrkor och svagheter i området 
kan en analys av formella- och informella styrmedel göras och på så vis kommer en process 
planeras för framtiden. Organisationen bör framförallt kolla på hur strategiska processer på 
bästa sätt kan arbetas fram på lokal nivå. En interaktion mellan ledning, medarbetare och 
kunder skapar förutsättning för en organisation att på en samhällsmässig nivå bli 
konkurrenskraftiga. Genom att titta strategiskt på formella styrmedel menar Merchant och 
Van Der Stede (2011) att det är lättare att genomföra och implementera dessa styrmedel 
effektivt. Det företaget kan titta och fokusera på är att utveckla nya produkter, hålla 
kostnaderna nere och öka marknadsandelen istället för att öka vinsten.      
 

3.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning är ett omfattande ämne och kan förklaras på olika sätt (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2009). Armesh, Salarzehi och Kord (2010) förklarar ekonomistyrning som 
prestationer, vilka kan vara i ekonomisk eller fysisk form. Genom att tillämpa 
ekonomistyrning i organisationen kan strategier hittas för olika områden. Verktyget är centralt 
för dem som leder företaget och bidrar med att få rätt information för att fortsätta utveckla 
organisationen på ett bra sätt (Oatley, 1999). Medarbetarna i ett företag är en betydelsefull 
intressent och ekonomistyrningsarbetet kan fokuseras på exempelvis personalfrågor som 
berör aktörernas effektivitet eller trivsel (Dumitrana, Dumitru, Jianu, Jinga och Radu, 2009). 
Flamholtz (1996) förklarar att företagens mål är att få aktörerna att arbeta efter de uppsatta 
målen. För att lyckas att få med aktörerna är det centralt för organisationen att styra 
personalen till det beteendet företaget önskar. Vilket kan uppnås genom tydlig 
kommunikation, prestationsmätningar och arbetsbeskrivningar. Macintosh och Quattrone 
(2010) menar att ekonomistyrning används när kvalitéer eller standard ska sättas i processer 
för att göra riskerna minimala vid organisationsplanering eller vid styrning genom olika 
ledarskapsstilar. 
 
Utifrån tidigare forskning ser vi att det finns studier kring ämnet ekonomistyrning och 
tillhörande styrmedel (Mitchell och Reid, 2000). Forskningen visar att det finns en märkbar 
skillnad på hur styrmedel används i små respektive stora bolag. Det har tidigare inte varit 
intressant att forska om styrmedel i mindre företag eftersom det inte tyckts finnas tillräcklig 
med kompetens eller kapacitet att utveckla styrmedlen i en verksamhet. De menar vidare att 
forskning inom detta ämne skulle bidra till utveckling av den kunskap som redan finns om 
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ekonomistyrning. Det finns således möjligheter att bidra med användbar forskning. Mitchell 
och Reid (2000) hävdar att det är enklare att göra en forskningsstudie om användningen av 
styrmedel i mindre företag. Det som försvårar undersökningen i större företag är 
komplexiteten, i mindre företag blir forskningen mer tillgänglig och lätthanterlig vilket bidrar 
med till en ökad klarhet och lätthet i studien. 
 
3.3 Styrmedel 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) och Nilsson och Olve (2013) förklarar att 
ekonomistyrningen och dess styrmedel kan delas upp i tre olika kategorier, 
organisationsstruktur, formella styrmedel och mindre formella styrmedel. Styrmedlen 
användas för att styra bolaget mot de ekonomiska målen som finns uppsatta och varje 
styrmedel har sitt specifika användningsområde.  
 

 
 
Figur 1: Ekonomistyrningsmodell. (Baserad på: Ax, Johansson och Kullvén, Den nya 
ekonomistyrningen, 2009, 42-43). 
 
Nilsson och Olve (2013) menar att de styrmedel som används i störst utsträckning är de 
formella styrmedlen. Vi har därför valt att inrikta oss mer på de formella styrmedlen för att ge 
en mer djupgående och bredare förståelse kring hur kundägda bolag använder sig och väljer 
dessa styrmedel. För att förtydliga och klargöra vad som kan styra valet av de formella 
styrmedlen och hur dessa används i kundägda bolag, har vi sett till tidigare forskning som kan 
stödja vår empiri. Vi har även valt att kortfattat presentera organisationsstruktur samt mindre 
formella styrmedel för att få förståelse för hur styrmedlen används. Detta för att kunna 
utesluta de delar de innehåller för vår fortsatta studie. 
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3.3.1 Organisationsstruktur 
Under den första kategorin ligger organisationsstruktur, den fokuserar på organisationens 
uppbyggnad eller personalfrågor som styrmedel (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
Styrmedlet hjälper företaget att välja vilken organisationsform företaget bör ha, är det bäst att 
använda en platt organisation där beslut kan tas snabbt och nära aktörerna eller är det bättre 
att tillämpa hierarki där beslut endast kan tas av högt uppsatta cheferna. Organisationsformen 
är starkt förenat med ansvarsfördelningen som tittar på hur företag ser på ansvar och dess 
fördelning. Under organisationsstrukturen ligger även belöningssystem som ett styrmedel, där 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) förklarar att det både finns belöningar på individ- och 
gruppnivå. Det kan vara en belöning i form av en befordran, höjd lön eller ledighet. 
Styrmedlet används för att motivera aktörerna att jobba hårdare och uppnå organisationens 
uppsatta mål.  
 

3.3.2 Formella styrmedel 
Formella styrmedel kan härledas till arbetet med den ekonomiska arbetsprocessen i en 
organisation (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Vi kommer i denna del förklara dessa 
styrmedel närmare för att få en bredare förståelse för hur de fungerar och verkar i ett företag. 
Vi har valt att gå in djupare på formella styrmedel eftersom det riktar sig till både syfte och 
frågeställning i denna studie.  
 
Det finns tidigare forskning om kundägda bolag däremot finns det inte tillräckligt om deras 
ekonomiska styrning (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Det är därför svårt att koppla 
tidigare forskning mot hur kundägda bolag använder sig av och hur styrmedel väljs i denna 
typ av koncern. Vi kommer därför presentera dessa styrmedel och den forskning som finns för 
att senare i vår studie koppla det gentemot den empiri vi samlat in. Det kommer skapa en 
förståelse för hur kundägda bolag använder samt vad som styr valet av formella styrmedel. 
 
Resultatplanering handlar i grund och botten om rörliga och helt fasta kostnader (Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Främst används resultatplanering inom budgetering-, 
prissättning-, marknadsföring-, och tillverkningskostnader. När dessa delar sammansvetsas 
skapas en hållbar styrning för företaget. Det gör också att medarbetarna i företaget lättare kan 
fokusera och sträva mot de mål som är uppsatta. 
 
Produktkalkylering används inom organisationer genom att kalkylera produkter och tjänster 
(Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Framförallt är det en översikt av organisationens intäkter 
och kostnader för ett visst objekt vid ett visst tillfälle. Företaget ser över dess prissättning, 
lönsamhetsberäkningar, kostnadskontroller och produktval. Det går även att se om det är mest 
lönsamt att producera egna produkter eller köpa tjänsterna. Det som är av vikt när företag gör 
produktkalkylering är att se vilka ekonomiska konsekvenser som kan ske. Det kan vara att 
sätta rätt pris på produkterna för att kostnaderna skall täckas eller att se om produkten är 
lönsam eller inte.  
 
Budgetering innebär de förväntningar och förpliktelser som en organisation har när det 
kommer till ekonomiska resultat för framtida faser (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Det 
finns budgetar som har olika innebörd, det handlar om resultat-, likviditet- och balansbudget. 
De är beroende av varandra eftersom resultat- och likviditetsbudgeten har effekt på varandra 
och som i sin tur ger resultat i balansbudgeten. Resultatbudgeten handlar om företagets 
resultat, alltså de intäkter och kostnader som bolaget har. Likviditetsbudgeten handlar om 
företagets in- och utbetalningar och hur de likvida medlen används. Balansbudgeten beskriver 
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tillgångar, skulder och eget kapital som företaget har i slutet av tidsfasen och som är summan 
av de andra två budgeterna.     
 
Intern redovisning handlar om att ge en bild av det ekonomiska resultatet inom en specifik 
organisation (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Bolaget kan välja ut delar inom 
organisationen som ska undersökas närmare. Den interna redovisningsformen är frivillig och 
används främst för ledningen, divisionschefer samt andra projektansvariga eller 
avdelningsansvariga. Företaget ser över dess ekonomiska prestation vid en viss tidpunkt för 
att närmare kunna se resultat inom budgetering såsom resultat- och balansräkning. Vid extern 
redovisning ses istället hela organisationen över, den är inte frivillig utan alla företag måste 
göra en extern redovisning då den är tvingande enligt lag.   
 
Standardkostnader handlar om att se över värdet av en viss uppoffring eller resultat för en 
viss tid (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Standardkostnader består av exempelvis 
kostnader per enhet eller enhetsresurser som krävs. Här mäter företaget främst vad något 
kommer kosta som är bestämt eller planerat under kort sikt. Standardkostnader skall 
underlätta budgeteringen, kalkyleringen, redovisningen, ge underlag för internprissättning, 
kontrollera kostnader och avvikelser samt kontroll för olika ansvarsområden.   
 
Internprissättning handlar om att särskilja olika interna aktiviteter inom organisationen (Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Det handlar om att kunna se var kostnaderna finns och att rätt 
enhet får rätt betalt. Syftet är främst att se till att effekterna på de beslut som fattas blir rätt, se 
till att medarbetarna förstår vad som är bäst för företaget. Den ser även till att en korrekt 
granskning av företagets resultat görs samt att flödet av produkterna hamnar på rätt avdelning. 
 
Prestationsmätning används som ett verktyg för att mäta prestationsnivån hos aktörerna i en 
organisation och går hand i hand med belöningssystemet (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
Genom att mäta aktörers prestationer kan det öka motivationen och insatsen i arbetet. De 
huvudmål som utgör prestationsmätningen i företaget är att se över lönsamhet, tillväxt och 
dess soliditet. Dock är det är inte bara dessa mål som företaget har utan även mål gentemot 
medarbetare, kunder, leverantörer, samhället och miljön. Företaget strävar hela tiden efter att 
nå de uppsatta mål som finns, genom planering och delmål kan de implementeras.    
 
Processtyrning hjälper organisationer att utveckla sina processer, genom att effektivisera 
processer kan kvalitén och priset förbättras vilket i slutändan ökar kundnöjdheten (Ax, 
Johansson och Kullvén, 2009). Med hjälp av processtyrning kan företaget se över olika delar i 
verksamheten där produktkalkylering görs och för att skapa kundvärde. Processen delas in i 
olika aktiviteter som har start- och sluttid för att se eventuella brister som finns i företaget.   
 
Målkostnadskalkylering används för effektivisering runt kostnader på befintliga tjänster och 
produkter (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Denna kalkyleringsform syftar till att se över 
och utveckla kvalitet, reliabilitet och att krav från kunderna säkerställs. Marknadsmål, 
vinstkrav, försäljningspris och värdeanalyser ses över samt att målkostnaden fastställs. 
 
Benchmarking är ett verktyg där organisationen jämför sig med andra organisationer, det kan 
vara en del av organisationen, en process eller en organisationsform (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2009). Med detta styrmedel kan organisationer tillämpa en metod som fungerar, det 
gör att företaget inte måste utveckla den helt själva vilket kan vara både tidskrävande och 
kostsamt. Ofta är benchmarking ständigt pågående då det syftar till att se över vad som kan 
göras bättre eller som måste utvecklas för att vara med och konkurrera på marknaden. 
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Investeringskalkylering är ett styrmedel som bedömer lönsamheten i långsiktiga investeringar 
och planerar inköp och jämför tillverkningsprocesser (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). 
Främsta syftet med investeringskalkylering ligger till grund att se över flera olika 
investeringsalternativ, då främst för att se vilken investering som kommer bli mest lönsam. 
Här ser företaget även över allokering av resurser, hur likviditeten påverkas av investeringen 
samt om investeringen kan innebära en risk för företaget. 
 
Tidigare forskning från Fonteyne (2007) visar att kundägda bolag inte arbetar för att 
maximera sina vinster. Det gör att resultatplaneringen syftar till att maximera kundernas 
konsumentöverskott där ägarna (kunderna) står i fokus och deras avsikter. Vad bolagen gör är 
att jämföra vinsterna gentemot kostnaderna i företaget för att se till kundernas bästa. Fonteyne 
(2007) menar att fokus ligger på kunden och därför har kundägda bolag en annan syn 
gentemot kommersiella bolag för att målet är annorlunda. Författaren hävdar att kundägda 
bolag kan erbjuda varor och tjänster som ligger under marknadspriset. Hesse och Čihák 
(2007) håller med Fonteyne (2007) och tillägger att kundägda bolag är mer stabila än 
kommersiella företag. Hesse och Čihák (2007) menar att de kundägda bolagen som överlevt 
finanskrisen på 1980- och 1990-talet klarat sig bättre än de kommersiella om vi ser till 
bankväsendet. Författarna menar att det framförallt beror på att kundägda bolag ofta har en 
lägre kreditkostnad vilket har gjort att effektiviteten varit högre. På så vis har dessa företag 
varit långsiktigt hållbara på marknaden. Genom Hesse och Čihák´s (2007) studie påvisas att 
kundägda banker har lägre volatilitet av avkastningen. När ett kundägt bolag går med vinst 
går det tillbaka i form av återbäring på ett eller annat sätt till dess ägare. Skulle bolaget möta 
en svårare period kan vinsten istället anpassas så att bolaget överlever, vilket också är en form 
av återbäring till kunderna eftersom det minskar risken för kundägda bolag att inte överleva. 
 

3.3.3 Mindre formella styrmedel  
Mindre formella styrmedel som företagskultur, lärande och medarbetarskap har börjat 
användas mer i organisationer de senaste åren (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). De 
förhållningssätt som finns inom ett bolag styrs av företagskulturen som visar hur aktörerna 
bör bete sig mot varandra, vilken klädkod som kan finns eller hur klimatet på bolaget är. 
Bolagen har ofta sina rutiner, normer och tillvägagångssätt dokumenterade för att alla som 
arbetar på bolaget ska kunna förhålla sig till dessa. För att bolaget ska vara effektivt och 
framåtsträvande är lärandet en viktig aspekt, med styrmedlet tillåts bolaget till utveckling och 
förnyelse. Genom kompetent personal som vet hur organisationen fungerar blir arbetet 
effektivt, det är därför viktigt att låta aktörerna utvecklas då det ökar motivationen och 
arbetsviljan menar Ax, Johansson och Kullvén (2009). Medarbetarskapet används för att 
bestämma inflytandet i beslutsfattandet och hur mycket aktörerna ska förmå att påverka sitt 
jobb. Genom att lita på sina anställda och låta dem fatta vissa beslut utan kontakt med chefen 
kan arbetet bli mer effektivt. För att det ska fungera måste ledningen och aktörerna ha fullt 
förtroende för varandra.  
 
3.4 Kundägda bolag 
Fonteyne (2007) förklarar att kundägda bolag ingår i det som kallas kooperativ där företag 
och kunder tillsammans strävar mot att uppfylla gemensamma intressen. Dessa anses vara av 
ekonomiska, sociala och kulturella behov i en ömsesidigt ägd och demokratisk organisation. 
Stewart (2014) förklarar att kundägda bolag idag blir fler och större på marknaden. Detta 
beror på att människor letar efter integration samt vill vara med för att det ökar varje individs 
medverkan. Vilket leder till att alla känner delaktighet och samhörighet, speciellt på lokala 
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nivåer. Tillsammans kan människor som ingår i kundägda bolag finna synergi där den 
gemensamma nyttan blir högre än om det hade varit en annan bolagsform där den styrs av 
endast en eller ett fåtal individer.   
 
Vidare förklarar Brazda och Schediwy (2001) att kundägda bolag når goda resultat genom att 
vara konkurrenskraftiga på marknaden, ha en ledning som fungerar samt god relation med 
kunderna. Författarna beskriver också att kunderna stannar kvar längre om bolaget kan 
erbjuda dem varor och tjänster som är konkurrenskraftiga på marknaden. Fonteyne (2007) 
fortsätter med riskerna om kundägda bolag blir för stora. Det kan leda till att den ekonomiska 
biten blir viktig för företaget och gör att organisationen och kunden glider ifrån varandra. 
Resultatet blir då istället att företaget inte jobbar mot kundnyttan utan mot organisationens 
egna intressen. Birchall och Simmons (2004) håller med Fonteyne (2007) och menar på att 
det är bättre för kundägda bolag att dela upp organisationen och istället bli lokala. Det gör att 
gapet mellan företaget och dess medlemmar inte blir lika stort och ökar medverkandet av 
kunderna. Det pekar avslutningsvis på att kunderna blir mer hängivna gentemot företaget och 
stannar kvar i många generationer. 
 
När det kommer till hur kunder väljer bank förklarar Fonteyne (2007) att kunder är mer lojala 
gentemot ett kundägt bolag än en bank som är vinstdrivande. Kundägda bolag utmärker sig 
eftersom de har starka marknadspositioner, de inte är vinstdrivande och arbetar för kundens 
bästa. Fonteyne (2007) förklarar också att medarbetarna och kunderna i ett regionalt kundägt 
bolag delar samma intresse och förstår därför varandra bättre. Det ökar förtroendet både för 
den anställde och för kunden.  
 
I en studie gjord av Mazzarol, Limnios och Reboud (2013) påvisas hur positivt kundägda 
bolag blir om de är lokala och delas in i mindre bolag. Lokala kundägda bolag ger ett 
mervärde gentemot kunderna i form av delade intressen och informationsutbyte som annars 
hade försummats. Vidare förklarar författarna att kunderna har stor påverkan när det gäller 
priser och hur marknadsföring sprider sig. När kunderna är nöjda kommer de sprida vidare 
den informationen till andra i deras närhet vilket genererar i fler kunder som ansluter sig till 
bolaget. Det ger dem i sin tur en chans att känna sig stolta över sitt lokala bolag. Genom att 
skapa en ömsesidig identitet i ett kundägt bolag blir resultatet större tillit och gemenskap. Det 
är också centralt att kunderna känner en tillhörighet gentemot ledningen och styrelsen, det 
ökar nämligen kundernas förtroende till bolaget enligt Mazzarol, Limnios och Reboud (2013).  
 

3.4.1 Fördelar med kundägda bolag 
Antalet kundägda banker har ökat under senare år, det visar Hesse och Čihák (2007) i sin 
studie där tillväxtmarknader har analyserats. Författarna har i sin studie visat att de kundägda 
bolagen sakta men säkert tar mer marknadsandelar för varje år som går. Utifrån de totala 
tillgångarna i banksektorn finns en ökning från nio procent till fjorton procent under perioden 
1990 till 2004. I Europa finns det många banker som är kundägda och här ligger även fem 
stora kundägda banker som är med på listan bland de 25 främsta bankerna i Europeiska 
unionen, utifrån det egna kapitalet (Hesse och Čihák, 2007). Författarna menar vidare att de 
kundägda bolagen bör få mer uppmärksamhet i den empiriska facklitteraturen eftersom den 
bidrar till den finansiella stabiliteten. Forskningen ägnar väldigt lite tid åt de kundägda 
bolagen i jämförelse med deras marknadsandelar, nästan all fokus ligger på de vinstdrivande 
bolagen. 
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I tidigare forskning visar en studie som Normark (1996) gjort att det inte finns underlag som 
visar att vinstdrivande bolag skulle vara starkare på marknaden än kundägda bolag. Detta 
betyder inte att kundägda bolag skulle vara mindre effektiva. I senare forskning av Fonteyne 
(2007) har det visat sig att kundägda bolag inte är lika vinstdrivande som exempelvis 
aktiebolag och därmed inte lika offensiva med att strama åt sina kostnader. Fonteyne (2007) 
visar dessutom i sin forskning att kundägda bolag i banksektorn ökat sin personalstyrka med 
15 procent medan de vinstdrivande bolagen endast ökat med fem procent. Andra 
bolagsformer som inte är kundägda är beredda på att ta högre risker i exempelvis deras 
avkastningar eftersom det är en vinstdrivande verksamhet. Kundägda bolag har däremot andra 
mål och tar därför en lägre risk för att motverka diskontering. Ett kundägt bolag kan vara en 
bra grund för att skapa en bred företagskoncern med låga risker. Därför är det fördelaktigt för 
finanssektorn eftersom det bidrar till en ökad stabilitet på marknaden (Michie och Llewellyn, 
2010). Kundägda bolag använder sitt överskott som en fallskärm om något oförutsett skulle 
hända som exempelvis en börskrasch (Hesse och Čihák, 2007). Vidare menar Fonteyne 
(2007) att det är viktigt att bygga värdefulla reserver eftersom bolagen då blir starka och kan 
därigenom utveckla sin företagsamhet. 
 
De konkurrensfördelar som kundägda bolag har på marknaden gentemot vinstdrivande bolag 
är enligt Normark (1996) den tvåvägskommunikation som råder både i personliga mötet med 
kunden och i fullmäktige. I fullmäktige har alla medlemmar möjlighet att sitta och få sitt ord 
hört. Genom denna kommunikation innehar de kundägda bolagen värdefull kunskap som kan 
användas när fler marknadsandelar ska behållas eller tas. En annan fördel som visats i studier 
är att kunderna har större förtroende till kundägda bolag än andra bolagsformer (Fonteyne, 
2007). Bubb och Kaufman (2013) menar att anledningen till varför förtroendet är mindre i 
vinstdrivande företag är för att de sätter sig själva före kunden och vinstintresset är stort. De 
kundägda bolagen neutraliserar marknaden så att de vinstdrivande företagen inte kan utnyttja 
kunderna genom att ta höga kontraktsavgifter. Avgiften krävs istället när kunden omedvetet 
bryter en del av kontraktet som ingåtts mellan bolaget och kund (Bubb och Kaufman, 2013). 
De kundägda bolagen motverkar dessa avgifter genom att hålla dessa kostnader nere och se 
till kundens bästa. 
 
De kundägda bolagen har positiv inverkan på den lokala marknaden eftersom de ofta drar 
nytta av resurser som regionen erbjuder poängterar Jussila, Kotonen och Tuominen (2007). 
Genom att skapa gynnsammare förutsättningar för lokala kundägda bolag skulle den lokala 
marknaden också främjas (Mori, 2013). Lokala kundägda bolag med aktörer som kommer 
från orten gör att stabilitet skapas på den regionala marknaden. Intresset hos aktörerna ligger 
då jämsides med det lokala intresset.  
 
Regelverken mellan kundägda bolag och andra bolagsformer kan variera i vissa fall och detta 
menar Fonteyne (2007) är fel eftersom alla bolagsformer borde ha samma förutsättningar. 
Lagarna ger fördel till vinstdrivande företag dock visar studier som Bubb och Kaufman 
(2013) gjort att kundägda bolag ändå kommer ta fler marknadsandelar om de vinstdrivande 
bolagen fortsätter göra vinster på kundernas bekostnad. Eftersom de kundägda bolagen ökar 
stabiliteten på finansmarknaden finns det incitament för att ändra regelverket för att 
exempelvis göra en övergång från offentlig- och privatsektorn till kundägt bolag möjlig 
(Normark, 1996). Storbankerna i Sverige har idag oligopol, skulle regelverket ändras till 
fördel för de kundägda bolagen, hade de kunnat slå sig in på marknaden och skapat mer 
stabilitet (Michie och Llewellyn, 2010).    
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4.0 Resultat och analys 
Vi har valt att använda oss av en kombinerad resultat- och analysdel. Vi anser att detta 
skapar en bättre struktur i arbetet och samtidigt gör det lättare att följa med. Genom att välja 
denna typ av integrerad resultat- och analysdel kan vi lägga fram studiens resultat och 
tillsammans koppla detta mot tidigare forskning och den teori som är vald för uppsatsen. En 
summering av resultat- och analysdelen kommer ges för att läsaren skall återminnas de 
viktigaste delarna som framkommit ur studien. 
 
4.1 Presentation av respondenterna 
Vi kommer inledningsvis presentera respondenterna vi har intervjuat. Namnen är fiktiva. 
  
Josefin 
Redovisningsansvarig 
Josefin är utbildad civilekonom. Hon har jobbat på Länsförsäkringar Affärsservice Sydost AB 
i 2 år. Tidigare har hon arbetat som redovisningschef och ekonomichef. 
 
Sten 
Redovisningsansvarig 
Sten är utbildad civilekonom. Han har jobbat på Länsförsäkringar Affärsservice Sydost AB 
sedan 2012. Innan dess har Sten jobbat som ekonomichef och redovisningsansvarig. 
 
Sofia 
Controller 
Sofia är utbildad civilekonom. Hon har jobbat på Länsförsäkringar Blekinge sedan 2002. 
Sofia har tidigare jobbat som controller. 
 
Anders 
Ledningsposition 
Anders är utbildad civilekonom. Han har arbetat sedan 2013 inom Länsförsäkringar Blekinge 
där han idag har en ledningsposition. Anders har tidigare jobbat som kontorschef och 
ekonomichef.  
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4.2 Formella styrmedel i kundägda bolag 
Prestationsmätningsteorin utgår från att formella styrmedlen ligger till grund för att nå 
företagets mål (Merchant och Van Der Stede, 2011). Detta framkom även under intervjuerna 
med våra respondenter där bland annat Sten (2016-05-03) lyfter att formella styrmedel är 
grundläggande oavsett vilken bolagsform som används. Josefin (2016-04-28) hävdar också att 
formella styrmedel är något alla bolag använder sig av och att medarbetarna inom ett företag 
inte tänker på vad som faktiskt styr valet av vilka som används. Vidare menar Sten (2016-05-
03) att vissa formella styrmedel måste tillämpas eftersom det enligt lag ska redovisas. Enligt 
ÅRL (1995:1560) skall budgetering såsom årsredovisning, balansräkning och resultaträkning 
redovisas med stöd av de lagar och förordningar som finns. Både regering och 
Finansinspektionen får ge direktiv om löpande bokföring, årsredovisning samt årsbokslut.  
 
När vi intervjuade respondenterna utgick vi från de elva formella styrmedlen (Se bilaga A) 
som tas upp i kurslitteraturen (Ax, Johansson och Kullvén, 2009). Vi frågade samtliga 
respondenter om de saknade något formellt styrmedel som vi inte tagit med. Respondenterna 
var eniga om att ingen saknades. Sten (2016-05-03) förklarade att de elva formella styrmedel 
som finns kan benämnas som huvudkategorier och under dessa kan underkategorier finnas. 
Budgetering exempelvis är en huvudkategori och under denna finns statisk budgetering, 
trender för utveckling och tolv-månaders budgetering. Det är framförallt huvudkategorierna 
som används, det formella styrmedlet bryts ner i mindre delar för att lättare göra en 
kontinuerlig uppföljning under bokföringsåret. Josefin (2016-04-28) berättade under intervjun 
att de elva formella styrmedel vi tog upp är vanligast att använda inom alla typer av företag, 
dock utformas de efter bolagsformen. Det Josefin (2016-04-28) tog upp var att beroende på 
inriktning av företag kan vissa skillnader föreligga. Ett producerade företag använder sig av 
produktkalkylering, internprissättning och intern redovisning medan ett bolag inom 
bankväsendet inte på samma sätt räknar på dessa siffror.  
 
De formella styrmedlen används bland annat som ett verktyg för att nå styrelsens uppsatta 
mål och för att driva verksamheten (Anders, 2016-05-08). Merchant och Van Der Stede’s 
(2011) ramverk syftar till att strategisk använda formella styrmedel, hjälpa företag att uppnå 
mål och att effektivt behandla dess processer. Prestationsmätningsteorin tittar på de strategier 
som finns inom ett företag samt behandlar dessa utifrån enskilda situationer och kan därmed 
nå sin målbild. Anders (2016-05-08) menar att företagsledningen blir tilldelade mål av 
styrelsen, dessa mål ska brytas ner i verksamheten för att kunna uppnås. 
 
Styrmedlen ser även till att rätt pris tas för produkten för att de ska täcka kostnader och den 
eventuella vinst bolaget vill få ut (Anders, 2016-05-08). Länsförsäkringar försöker titta på hur 
mycket företaget kan ge i återbäring till kunden. Processtyrning och budgetering menar 
Anders (2016-05-08) är styrmedel som används i större utsträckning idag än vad det gjorts 
innan. Detta eftersom det finns krav från Finansinspektionen som företag måste arbeta på vid 
särskilda processer för att reducera riskerna enligt ÅRL (1995:1560). 
 

“Det är otroligt tidskrävande att arbeta med riskanalyser men det är oerhört 
viktigt eftersom vi har hand om människors kapital” (Sofia, 2016-05-04). 

 
Bolagen gör riskanalyser där de måste klara av att täcka alla kostnader vid extrema 
oförutsedda händelser enligt Finansinspektionen (2013:27). Dessa riskanalyser 
Finansinspektionen kräver är både kommersiella och kundägda bolag är tvingade att göra om 
de vill fortsätta bedriva sin verksamhet. Sofia (2016-05-04) menar att om budgeten inte klarar 
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av dessa risker kan verksamheten inte fortsätta regelmässigt, eftersom det handlar om 
människors kapital.   
 
Samtliga respondenter menar att fokus ligger på de mjuka värdena i ett kundägt bolag och att 
de formella styrmedlen anpassas därefter. 
 

”Inom kundägda bolag pratar man om att vara mjukare i sin resultatplanering 
för att kunna ge tillbaka till kunden” (Josefin, 2016-04-28). 

 
Josefin (2016-04-28) menar att andra bolagsformer än kundägda företag riktar sig mer mot 
resultatplanering och är mer vinstdrivande. Merchant och Van Der Stede´s (2011) ramverk 
syftar till att se vinstdrivande gentemot icke vinstdrivande bolag på olika nivåer när det 
kommer till resultat. Ett vinstdrivande företag menar författarna har resultatmåttet som den 
centrala faktorn till att bli framgångsrika. Ett icke vinstdrivande företag jobbar framförallt 
med resultatplanering genom att se på hur företaget istället på längre sikt kan nå bra status på 
en marknad och gentemot dess kunder. Här finns anledningar till att se bolagsformerna på 
olika sätt och hur företag väljer att använda sig av de formella styrmedlen. Josefin (2016-04-
28) pratade om att produktkalkylering är viktigt i ett kundägt bolag. Produktkalkylering är 
centralt för att sätta rätt pris på premien och det eventuella överskott som blir går sedan 
tillbaka som återbäring till kunderna. Merchant och Van Der Stede (2011) tar upp hur viktigt 
det är att kunna använda sig av de strategier, formella styrmedel och processer som kan skapa 
förutsättning för återbäring. Josefin (2016-04-28) menar att resultatplanering är viktigt för ett 
kundägt företag eftersom det påverkar lokalt. Ett exempel Josefin (2016-04-28) lyfte var 
skadehanteringen, hon menade att den summa som går över budget automatiskt går tillbaka 
till kunderna. 
 

“När jag började, handlade styrningen främst om budgetering och siffror. 
Numera handlar det om mål, visioner, hur man gör, vart man ska satsa och 
marknader” (Sten, 2016-05-03). 

 
Sofia (2016-05-04) och Anders (2016-05-08) menar att kundägda bolag inte sätter priser för 
att nå maximal vinst utan att det främst ska täcka alla kostnader för att verksamheten ska gå 
runt. Ramverket enligt Merchant och Van Der Stede (2011) syftar till att företaget ska härleda 
de faktorer som höjer prestationen och på så vis kan företaget lättare nå framgång med 
bolagets mål och strategier. Produkterna ska uppfylla de kriterier kunderna har och ska 
erbjudas till ett rimligt pris. Josefin (2016-04-28) hävdar att mentaliteten i kundägda bolag är 
mjuk och sund. När den är det tillåts de formella styrmedlen att fokusera och rikta in sig på 
mjuka värden än att syftet bara blir att göra hög vinst. Merchant och Van Der Stede´s (2011) 
prestationsmätningsteori visar att det är individerna i och utanför koncernen som har effekt på 
hur bolaget kommer fungera. Den kundägda bolagsformen har två fördelar i jämförelsevis 
med andra bolagsformer (Normark, 1996). Först och främst finns en ekonomisk koppling 
mellan kunderna och företaget som är starkt, detta eftersom kunderna också är ägarna i ett 
kundägt bolag. Den andra fördelen är i sin tur att medlemmarna i bolaget har ett inflytande 
genom ägarskapet och även användandet av de tjänster som förmedlas (Hirschman 1979). 
Vad som styr valet av formella styrmedel har därför en koppling mellan ekonomin och 
kunderna. Kunderna styr hur valet av formella styrmedel skall gå till samt hur de styrmedlen 
används. Det som ger kundägda företag en fördel på marknaden är att de har en helt annan typ 
av kommunikationskapacitet (Normark, 1996).  
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Sofia (2016-05-04) menar att alla formella styrmedel används förutom internprissättning, 
detta styrmedel används inte eftersom avdelningarna inte nyttjar varandras tjänster. 
Prestationsmätning använder Länsförsäkringar för att jämföra hur mycket varje medarbetare 
säljer eller för att mäta sig med andra länsbolag.  
 

”Prestationsmätning är inget jag arbetar med utan det görs på avdelningsnivå, 
där är det cheferna som sätter mål på säljarna” Sofia (2016-05-04). 

 
Prestationsmätning är ett verktyg där bolaget följer upp försäljningen så att målet om sålda 
premier i budgeten nås (Anders, 2016-05-08). Produktkalkylering används mest av 
Länsförsäkringar AB (LFAB) och används inte ofta på lokal nivå. Sofia (2016-05-04) menar 
att det självklart finns undantagsfall där bolaget själva fått se över en premie. Då kollar hon på 
hur produkterna går, vilka intäkter premien drar in, hur mycket skador det finns, om de 
behöver justera premierna eller se över tarifferna. Denna process görs för att premierna inte 
ska gå med minusresultat. Merchant och Van Der Stede (2011) påvisar hur viktigt det är att 
titta på strategier och andra processer som skapar förutsättning att gå med vinst. Oavsett om 
bolaget är ett vinstdrivande eller icke vinstdrivande hävdar författarna att organisationer bör 
jobba strategiskt med strategier för att nå framgång. Prestationsmätningsteorin hjälper därmed 
organisationen mot framgång genom att titta på varför ett företag går med vinst eller förlust. 
Genom att titta på dessa aspekter kan Länsförsäkringar lättare skapa förutsättning för att 
kunderna skall få en så hög återbäring som möjligt och att inte kunderna skall drabbas om 
företaget går med förlust. Sofia (2016-05-04) menar att processtyrning är ett styrmedel som 
används i kontinuerligt. På alla avdelningar har identifikation av processer och processkartor 
gjorts, utifrån dem har de också kunnat identifiera eventuella risker. På så vis har en struktur 
inom organisationen skapats med arbetsuppgifter och ansvarig personal för varje område om 
en risk skulle inträffa. Prestationsmätningsteorin syftar till att studera och kontrollera de 
processer som finns inom ett bolag (Merchant och Van Der Stede, 2011). Genom att titta på 
risker som kan hända i organisationen kan de lättare göra åtgärder som behövs för att nå de 
resultat som vill uppnås. Ramverket syftar då till att vara väl förberedd för framtiden inom 
alla typer av processer. Enligt Sofia (2016-05-04) är eventuella risker viktigt att se över. 
Vidare berättar hon att eftersom kunderna är huvudanledningen till varför ett kundägt bolag 
existerar kan dessa företag vara känsliga för oförutseddbara händelser. Sofia (2016-05-04) 
menar att händelser i ett kundägt företag även indirekt kan påverka kunderna. Utifrån denna 
extra information kan nyckelkontroller göras för att minska riskerna att något ska hända.  
 
Intern redovisning används för att ta fram uppföljningsmaterial till ledningen och styrelsen 
och rikta det på ett mjukare sätt för att tillhandahålla rätt tillvägagångssätt i ett kundägt bolag 
(Sofia, 2016-05-04). Där framgår hur försäljningen går, om premierna ligger rätt i pris, 
budget, högt skadeutfall, ligger driftkostnaderna inom budgeten, med mera. Merchant och 
Van Der Stede (2011) menar att det är viktigt för ett företag att kontrollera och följa upp den 
interna redovisningen för att se hur företaget presterar. Benchmarking används för att jämföra 
bolaget mot andra bolag men framförallt mellan länsbolagen. Här kan företagen också välja 
att kolla på skillnaden mellan ett vinstdrivande och ett icke vinstdrivande bolag (Merchant 
och Van Der Stede, 2011). Resultatplanering och budgetering ansvarar Sofia (2016-05-04) 
över. Hon ser till att budgeten håller ihop och att premier, skador, drift, bank, liv och 
kapitalförvaltning vävs ihop till en budget. Vad som styr valet och användandet av formella 
styrmedel och styrmedlet resultatplanering handlar om att se till kunderna och därmed också 
ägarnas bästa. Valet av hur styrmedlet används skapas utifrån bolagsformen då ett kundägt 
bolag inte jobbar på samma vinstdrivande sätt som andra bolagsformer (Jussila, Kotonen och 
Tuominen, 2007). Sofia (2016-05-04) förklarar att LFAB främst jobbar med 
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målkostnadskalkylering, dock är det upp till länsbolagen att se till att alla premier täcker upp 
för alla kostnader. Standardkostnader sköts också av LFAB, detta för att de 23 länsbolagen 
ska slippa göra produkterna själva. Kostnaderna för framtagandet av produkterna delas sedan 
upp mellan länsbolagen. Investeringskalkylering är inget som Länsförsäkringar vanligtvis 
jobbar med, endast om det ska investeras i något stort sker valet att använda detta styrmedel.  
 
Användandet och vad som styr valet av formella styrmedel, strategier och andra 
beslutsfattanden i kundägda bolag ser annorlunda ut än för andra typer av bolagsformer 
(Giroux, 1992). Författaren hävdar att strategier i ett kundägt bolag är uppbyggt på ett annat 
sätt och därmed ser också valet av formella styrmedel annorlunda ut. Ramverket enligt 
Merchant och Van Der Stede (2011) visar på hur viktigt det är för ett företags framgång att 
strategiskt välja de styrmedel som gör att beslut som skall fattas inom koncernen förenklas. 
Formella styrmedel och de beslut som skall fattas riktas gentemot ett kundägt bolag utifrån 
principerna om att marknaden och kunderna styr hur verksamheten kan fungera. Därmed väljs 
också formella styrmedel ut och kan riktas mot vad som är bäst lämpat för kunderna. Att fatta 
rätt beslut om formella styrmedel är inte en lätt uppgift menar Giroux (1992). Vidare krävs 
noggrann utvärdering och diskussioner inom både företaget och ägarna, det vill säga 
kunderna.  
  

“Styrelsen sätter de mål som ska förverkligas i verksamheten. När målen är satta 
är det den verkställande direktören och ledningen som har ansvaret att förmedla 
målen till alla i verksamheten” (Sten, 2016-05-03). 

 
I ett kundägt bolag som Länsförsäkringar används styrmedlen olika mycket och vissa används 
inte alls. Styrs valet och användandet av formella styrmedel i kundägda bolag då? Sten (2016-
05-03) förklarar att de tre främsta styrmedel som används i bolaget är budgetering, 
produktkalkylering och standardkostnader. Standardkostnader i sin tur används främst till att 
sätta priser på produkter samt för att räkna ut hur många skador som kan inträffa. Från dessa 
tre utformas processtyrning, prestationsmätning, målkostnadskalkylering och 
resultatplanering. Benchmarking används också, då främst utav de verkställande direktörerna 
och ledningen för att jämföra sig mellan länsbolagen. Då bedöms avkastning, resultat, 
försäljning och marknadsandelar. Investeringskalkylering används inte alls eftersom 
Länsförsäkringar inte är ett tillverkande företag. Dock har de använt den när de gjort 
ombyggnationer av kontoren, men det är endast engångshändelser. Samma gäller intern 
redovisning samt internprissättning, då Länsförsäkringar inte är ett tillverkande bolag. Med 
detta förklarat kan vi se att användandet och valet styrs beroende på vilken typ av bolag det 
är. Merchant och Van Der Stede´s (2011) prestationsmätningsteori ser till de styrmedlen som 
ger bolaget resultat genom att titta på framgångsfaktorer som höjer dess prestation. Om vi ser 
till just Länsförsäkringar som ett kundägt bolag och som bank- och försäkringsbolag så styrs 
valet och användandet av formella styrmedel exempelvis gentemot att det inte är ett 
producerande företag. Vissa av de elva formella styrmedel som tagits upp används inte medan 
de andra är grundläggande för att verksamheten skall kunna bedrivas. 
 

4.2.1 Kundägt bolag, vinstdrivande eller inte? 
Enligt prestationsmätningsteorin finns stora skillnader mellan vinst- och icke vinstdrivande 
företag (Merchant och Van Der Stede, 2011). Vinstdrivande företag ser till att maximera sina 
vinster för att kunna ge utdelning till exempelvis sina aktieägare. Författarna hävdar att icke 
vinstdrivande bolag fokuserar på att långsiktigt värna om sina kunder och att finnas kvar på 
marknaden. Josefin (2016-04-28) lyfte under intervjun de skillnader hon sett utifrån tidigare 
erfarenheter mellan aktiebolag och kundägda bolag. Hon berättade att företaget arbetade 
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utifrån ett vinstdrivande koncept, det var grundläggande i resultatplaneringen. Josefin (2016-
04-28) jämförde arbetssättet gentemot resultatplaneringen när hon började på 
Länsförsäkringar, fokus var på vinsten och att den skulle bidra till återbäring. Jussila, 
Tuominen och Saksa (2008) hävdar i sin forskning att syftet med kundägda bolag är att 
tillhandahålla och organisera tjänster för att öka kundernas välbefinnande. 
 
Länsförsäkringar är ett kundägt bolag och därför arbetar de inte mot att verksamheten ska 
vara så vinstdrivande som möjligt (Sten, 2016-05-03). Inte mer än att emellanåt kunna ge 
tillbaka till kunderna. Det kan vara återbäring, lägre premier eller skadeförebygg. Sten (2016-
05-03) hävdar att i ett kundägt bolag behöver inte företaget se till aktieägarnas krav på 
utdelning.  
 

“Vi sätter inte upp ett avkastningskrav som ska gillas av marknaden utan för att 
bolaget ska kunna finnas kvar över tiden” (Sten, 2016-05-03). 

 
Med detta sagt menar Sten (2016-05-03) att de kunder som ingår i kundägda bolag får ta del 
av den avkastning produkterna genererar. Merchant och Van Der Stede (2011) menar i sitt 
ramverk att kunderna som intressenter är en stor del till att bolaget finns därmed är det centralt 
att sätta mål efter deras behov. Sten (2016-05-03) hävdar att Länsförsäkringar tar större 
hänsyn till kundnöjdhet eftersom de äger bolaget. Om företaget inte arbetar för att kunderna 
ska vara nöjda kommer verksamheten inte finnas kvar, inga kunder inget bolag. Sofia (2016-
05-04) menar att Länsförsäkringar som ett kundägt bolag tänker på kundernas kapital.  
 

“Vi hade kunnat ta 3000 kronor för exempelvis en försäkring och tjäna 
jättemycket, men i ett kundägt bolag räcker det med att vi tar 2000 kronor” 
(Sofia, 2016-05-04). 

 
Anders (2016-05-08) berättar att länsbolagens drivkraft inte att tjäna maximalt på premien 
utan att leverera en produkt med kvalité och som är prisvärd. Kostnaden för premien ska täcka 
omsättningskostnaderna bolaget har och den vinst som görs går tillbaka till kunderna. 
Merchant och Van Der Stede (2011) hävdar att ett icke vinstdrivande företag ser till att kunna 
göra en återbetalning till sina kunder och att finnas kvar på marknaden på lång sikt. Ett 
kundägt bolag ser till kundens bästa där produkten kan erbjudas till ett bra pris. Fonteyne 
(2007) påstår att en kundägt bank kan ha en fördel när det kommer till att skapa förtroende 
hos sina kunder eftersom de äger företaget. De formella styrmedel som används i ett kundägt 
bolag väljs ut och anpassas utifrån det kundägda perspektivet. Författaren såg en skillnad i att 
skapa ett rättvist pris och en bank som anpassar sig gentemot kundernas önskemål, vilket 
kunde öka företagets styrka på marknaden. Hesse och Cihák (2007) hävdar att med ett 
kundägt bolag kan en bättre stabilitet inom företaget skapas. Vad författarna menar är att 
formella styrmedel väljs ut och handskas på ett mjukare sätt inom kundägda banker gentemot 
andra bolagsformer inom bankväsendet. Chiaramonte, Poli, och Ercole Oriana (2015) 
förklarar fördelen ett kundägt bolag kan ha. Författarna tar i sin studie upp att kundägda 
banker står emot en eventuell finanskris bättre än andra bolagsformer.  
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Anders (2016-05-08) menar att i ett vinstdrivande bolag sträcker sig målbilden månadsvis 
eller kvartalsvis medan Länsförsäkringars målbild sträcker sig långsiktigt över en femårs 
period. 
 

“Skillnaden mellan kundägda bolag och andra bolagsformer är att vi inte är lika 
vinstdrivande, Länsförsäkringars målbild sträcker sig långsiktigt” (Anders, 2016-
05-08). 

 
Anders (2016-05-08) förklarar att Länsförsäkringar under denna period ska leverera en 
avkastning på fem procent som ska gå tillbaka till kunderna. Koncernen tar längre tid på sig 
att uppnå målen vilket är sunt och smart eftersom det bidrar till en mjukare arbetsmiljö för 
medarbetarna. Deras styrelsemöten handlar inte bara om att redovisa resultat utan de 
fokuserar även på andra viktiga punkter rörande välmåendet bland exempelvis personal. 
Ramverket enligt Merchant och Van Der Stede (2011) lyfter hur centralt det är att koncernen 
är väl fungerande och att en sund balansgång finns.  
 
4.3 Formella styrmedel i ett mindre kundägt bolag 
Sten (2016-05-03) menar att storleken på bolaget har betydelse. För att kunna optimera 
styrningen i bolaget ska inte bolaget vara för stort eller för litet, det bästa är ett medelstort 
bolag. Om bolaget är för stort kommer styrningen att hamna på högre nivåer inom bolaget 
vilket gör det svårt för hela organisationen att förstå innebörden av hur bolaget använder 
formella styrmedel. Prestationsmätningsteorin utifrån Merchant och Van Der Stede (2011) 
menar att ett bolag kan tillsammans med sina kunder och andra intressenter sträva mot att 
uppnå prestation. Genom att bolaget är mindre kan därför fler personer vara involverade i 
beslut och därmed även förstå organisationens prioriteringar och mål. Författarna hävdar att 
fördelen med ett stort företag är att beslut kan fattas snabbare än i små då den sker på högre 
ledningsnivå och företaget undviker på så vis involvering från medarbetare och kunder. Sten 
(2016-05-03) menar dock att medarbetare i ett stort företag inte kommer känna sig delaktiga. 
När ett bolag är för litet menar Sten (2016-05-03) och Puķīte och Geipele (2015) att det blir 
svårt att kunna arbeta med dessa frågor och formella styrmedel. Det är för att det inte finns 
tillräckligt med personal eller kapital för att gå in djupare på formella styrmedel. Mintzberg 
(1983) håller med tidigare författare om de problem som små företag kan få vid användandet 
av formella styrmedel. Puķīte och Geipele (2015) menar också på att det kan vara svårt för 
små företag att fullt ut kunna använda formella styrmedel. Därför anser Sten (2016-05-03) att 
ett bolag som är medelstort har en god förutsättning att kunna hantera strategier och dess 
hjälpmedel. Därför kan det vara viktigt för dessa företag att hela tiden tänka innovativt för att 
kunna öka sina konkurrensfördelar gentemot andra företag (Puķīte och Geipele, 2015). 
Mintzberg (1983) påvisar också hinder för små företag att långsiktigt finnas kvar på 
marknaden. Det som då är centralt är att styra bolaget mot omvärlden. Merchant och Van Der 
Stede (2011) hävdar att det därmed blir viktigt att tillsammans, bolaget och kunder, föra 
diskussioner om marknaden och vad som kan fungera för att på längre sikt bli framgångsrika. 
 
Prestationsmätningsteorin enligt Merchant och Van Der Stede (2011) visar på att kunder och 
medarbetare är viktiga nyckelpersoner för koncernens process. Formella styrmedel inom 
kundägda bolag handlar inte enbart om att vinstmaximera. Vidare tittar inte ramverket enbart 
på vinsten utan hur dessa intressenter kan hjälpa företaget mot de uppsatta mål som finns. 
Josefin (2016-04-28) pratade om att i ett mindre kundägt bolag har samtliga inom koncernen 
en annan insyn i verksamheten. Medarbetare är därmed mer involverade i hur styrningen av 
företaget går tillväga och varför företag väljer ut de styrmedel som används. Josefin (2016-
04-28) menar på att om Länsförsäkringar hade varit ett stort företag hade styrningen hamnat 
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på en högre nivå inom företaget och medarbetarna hade inte haft samma kontakt eller 
inverkan med hur och varför ett företag styrs som det gör. Här menade Josefin (2016-04-28) 
också att vid ett litet kundägt bolag finns en fördel gentemot just kunderna. Detta eftersom en 
mer personlig anknytning då kan existera.   
 

“Man förlorar lite av det kundägda om man har ett större företag” (Josefin, 
2016-04-28).  

 
Josefin (2016-04-28) jobbar på ekonomiavdelningen, här finns inte samma typ av 
prestationsmätningar som i andra bolagsformer. Hon menade att den tävlingsinriktning som 
kan finnas på olika kontor där exempelvis den som sålde mest under månaden, av förslagsvis 
försäkringar, vinner någonting. Denna typ av prestationsmätning existerar inte på 
Länsförsäkringars ekonomiavdelning eftersom det viktiga är att se till kundernas bästa. Den 
typ av tävling som istället kan uppstå på Länsförsäkringar handlar om hur mycket återbäring 
kunderna kan få.    
 

4.3.1 Formella styrmedel i ett regionalt eller lokalt kundägt bolag 
Sten (2016-05-03) förklarar att i ett lokalt kundägt bolag såsom Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad respektive Blekinge, upplever kunderna att bolaget är “deras”. Kunderna känner 
en tillhörighet eftersom personalen kommer från regionen och känner till området vilket 
skapar förtroende och en trygghetskänsla. Här tar även Jussila, Kotonen och Tuominen (2007) 
upp i sin forskning hur förtroendet hos ett bankkontor på lokal eller regionalnivå ofta är större 
än andra typer av bolag. Detta eftersom kunden känner en tillhörighet till “sitt” kontor som 
även styrker Stens (2016-05-03) resonemang om kundägda bolag. Ramverket enligt Merchant 
och Van Der Stede (2011) syftar till att strategier och konkurrenskraft kan ses på lokal nivå. 
Här menar prestationsmätningsteorin att ett företag lättare kan se de för- och nackdelar som 
finns regionalt. Därmed kan formella styrmedel och andra strategimedel tillämpas effektivare. 
Lorendahl (1996) tar upp att ett kundägt bolag på lokal nivå ofta får stöd från sina kunder och 
att de som arbetar i företaget kan ha en bra utveckling. Författaren menar att fokus ligger på 
att kunna utveckla kompetensen hos medarbetarna och i sin tur skapa tilltro om att personalen 
vill stanna kvar i företaget. Även Birchall och Simmons (2004) samt Fonteyne (2007) 
förklarar att kundägda bolag gör sig bättre på marknaden om de är lokala. Det gör att 
företaget och kunderna delar samma värderingar och har automatiskt gemensamma intressen. 
Det leder även till att kunderna kan känna sig involverade och väljer att stanna hos det 
företaget länge.  
 

“Vi finns ju egentligen till för kunderna skull. Om vi ska finnas till för kunderna i 
framtiden så måste vi ju gå med vinst, däremot behöver vi ju inte gå med 10 
procent i vinst för vi ska ju inte dela ut någonting till någon aktieägare. Och blir 
det för hög vinst då blir det återbäring istället” (Sten, 2016-05-03). 

  
I ett lokalt kundägt bolag förklarar Sten (2016-05-03) att det används mycket av 
kundorientering. De formella styrmedlen anpassas efter hur marknaden ser ut. Sker en 
regional förändring hos kunderna får bolaget se till att anpassa verksamheten utifrån deras 
behov. I forskning av Jussila, Kotonen och Tuominen (2007) förklarar författarna att bolag på 
regional nivå klarar sig bättre på marknaden än andra typer av bolag eftersom de har en bättre 
marknadsposition. Även senare forskning från Jussila, Tuominen och Tuominen (2012) visar 
på att det finns ett speciellt band mellan kunden och bolaget eftersom de tillsammans utgör 
företaget. På så vis kan även en bättre förutsättning på marknaden skapas. Merchant och Van 
Der Stede´s (2011) prestationsmätningsteori innefattar de resurser som behövs för att klara av 
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organisationens mål. Genom att vara lokal på marknaden ökar bolaget sina 
konkurrensfördelar. Det genererar ett samspel mellan aktörer såsom bolaget, personalen och 
kunderna. Normark (1996) visar i tidigare forskning att en koppling mellan användarna och 
det lokala företaget ger en stor potential att utvecklas. Kunderna, som i sin tur är ägarna, har 
en möjlighet att hjälpa verksamheten eftersom involvering som kund är möjlig. Det kan 
användas som ett verktyg för att skapa en stark och aktiv roll som därmed ger förutsättning till 
att stärka sig på marknaden. Här styrs valet av formella styrmedel i den bemärkelsen att vikten 
av att rikta formella styrmedel på ett mjukt men effektivt sätt ger en förutsättning att komma 
framåt. Sten (2016-05-03) förklarar konkreta förändringar som exempelvis Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad gjort är att ha tilläggsprodukter till de försäkringar som redan erbjuds. 
För att ha en andel på marknaden är det viktigt att se över vad som saknas och anpassa sig. 
Merchant och Van Der Stede (2011) hävdar att både vinstdrivande och icke vinstdrivande 
bolag måste anpassa strategierna utifrån rörelsen på marknaden. Författarna menar på att 
prestationsmätningsteorin ger en förutsättning för företaget att ta fram produkter eller mål som 
gör att bolaget kan fortsätta vara attraktiva för kunden. Ett icke vinstdrivande bolag tittar på 
företagets formella styrmedel och anpassar dessa utifrån kunderna. Här påvisar Jussila, 
Kotonen och Tuominen (2007) att kundägda bolag ser till långsiktiga mål och strategier, 
vilket leder till att kundägda bolag blir mer konkurrenskraftiga på marknaden.     
 
4.4 Summering av resultat och analys 
Det som framgick av huruvida de formella styrmedlen används och väljs i respektive 
länsbolag var att många av de elva formella styrmedel används på lokal nivå. Vad som 
framgick under intervjuerna med Anders (2016-05-08) samt Sofia (2016-05-04) från 
länsbolaget Blekinge var att prestationsmätning, processtyrning, intern redovisning, 
benchmarking, resultatplanering, budgetering är de som bolaget använder på lokal nivå. 
Standardkostnader, produktkalkylering, målkostnadskalkylering sköts framförallt av 
dotterbolaget LFAB. Investeringskalkylering används inte på Länsförsäkringar Blekinge då 
det inte är ett tillverkande bolag samt internprissättning eftersom avdelningarna inom bolaget 
inte nyttjar varandras tjänster.  
 
Sten (2016-05-03) och Josefin (2016-04-28) från länsbolaget Göinge-Kristianstad menar att 
de formella styrmedel som används främst på bolagsnivå är budgetering, produktkalkylering 
och standardkostnader. Utifrån dessa främsta styrmedel utvecklas processtyrning, 
prestationsmätning, målkostnadskalkylering, benchmarking samt resultatplanering. 
Investeringskalkylering, intern redovisning och internprissättning används inte på 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad då det inte är ett tillverkande bolag. 
 
Användandet av de formella styrmedlen är till viss mån lika i de två länsbolagen. Dock finns 
olikheter såsom exempelvis intern redovisning. Länsförsäkringar Blekinge använder detta 
styrmedel medan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad inte använder den. Sten (2016-05-03) 
förklarar intern redovisning som ett styrmedel som endast används i tillverkande företag 
medan Anders (2016-05-08) och Sofia (2016-05-04) beskriver att den används för att se över 
försäljning, skadeutfall, premier samt budget.  
 
Alla respondenter var överens om att bolagsformen har en betydande del i hur valet och 
användandet av de formella styrmedel görs. I och med att Länsförsäkringar som kundägt 
bolag inte är ett tillverkande företag gör att några av de elva styrmedlen väljs bort och därmed 
inte används. En annan betydande och avgörande roll i huruvida styrmedlen används och väljs 
har att göra med den regionala och lokala andel som länsbolagen har. På grund av de 
marknadsandelar som bolagen har var för sig, skapar det ett större förtroende gentemot dess 
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ägare som likaså är bolagets kunder. Prestationsmätningsteorin av Merchant och Van Der 
Stede (2011) beskriver att lokala bolag lättare kan se de för- och nackdelar som kan finnas på 
regional nivå och kan därmed på ett effektivt sätt anpassa de formella styrmedlen utifrån 
kunden behov. Det framkom också av respondenterna att storleken på företaget har betydelse. 
I ett stort företag styrs de strategier och mål som finns på högre nivåer vilket gör att 
medarbetare inte får samma inblick i hur bolaget verkar. I små företag kan det vara svårt att ha 
tillräckligt med personal som arbetar med dessa frågor eller tillräckligt med kapital för att 
behandla de mål och strategier som företaget har. Däremot i ett medelstort bolag kan 
styrningen lättare uppnås genom delaktighet från alla intressenter samt genom att vara 
innovativa för att nå konkurrenskraft gentemot andra bolag i branchen. Sten (2016-05-03) 
förklarar också hur viktiga andelarna på den lokala marknaden är. Genom att anpassa 
styrmedlen gentemot hur kunderna agerar på lokal nivå kan bolaget skapa trygghet gentemot 
dem. Genom att använda benchmarking kan bolaget jämföra och anpassa sig efter vad kunden 
vill ha, det innebär också att de formella styrmedel väljs och används utifrån de behov kunden 
har och hur marknaden förändras.   



Ax, Hedenbro, Karlsson       En studie om vad som styr valet och användandet  
  av formella styrmedel i kundägda bolag 

	 30	

5.0 Slutsats 
I detta avsnitt ges en slutsats av studiens viktigaste delar och uppsatsen avslutas i sin helhet. 
Vi diskuterar de viktigaste punkterna denna studie har frambringat. 
 
De elva formella styrmedel som finns används mer eller mindre i alla sorters bolag. Dock 
olika mycket beroende på vilken inriktning företaget har. I den bransch vi studerat ligger 
fokus på hur styrmedlen strategiskt ska användas för att effektivt kunna behandla processer i 
företaget. Genom att lägga arbete på processtyrning, budgetering och prestationsmätning 
uppnår Länsförsäkringar styrelsens uppsatta mål och de krav Finansinspektionen ställer på 
banker och försäkringsbolag. Budgetering är ett exempel på ett styrmedel som 
Finansinspektionen kräver. Det som framgått i studien är att budgetering är en post där 
mycket energi läggs, dels för att de är skyldiga att redovisa vissa delar för att fortsätta driva 
sitt bolag men även för att det ska finnas en hållbar budget för att säkra kundernas kapital. 
Sofia (2016-05-04) berättar att bolaget endast i vissa fall arbetar med produktkalkylering. De 
ser då exempelvis över en premie, vad den genererar, skadeutfallet och om premien täcker 
alla kostnader. Processtyrning är ett formellt styrmedel som används kontinuerligt i bolagen. 
På avdelningarna har identifikation av processer och processkartor gjorts för att identifiera 
eventuella risker. Vi kan se att de styrmedel som används i bolagen hänger ihop med 
varandra. Genom processtyrning kan riskanalyser göras som sedan kan ligga till grund för hur 
budgeteringen ska sammanställas. Intern redovisning innehåller uppföljningsmaterial som 
ledningsgruppen och styrelsen kan använda som underlag för att fatta beslut som tas om 
företagets strategier. Styrelsen beslutar om vilka mål som ska uppnås och kontentan av det 
beslutet kommer ligga till grund i hur de formella styrmedlen kommer användas. Det vi sett i 
vårt insamlade material är att målen ligger långsiktigt i de kundägda bolagen och därför blir 
styrningen mjukare. Motsatsen är vinstmaximerade bolag som tillämpar aggressiv styrning för 
att uppnå sina mål. Genom resultatplaneringen tillgodoses kundernas och därmed ägarnas 
behov.  Länsförsäkringar låter den externa kanalen LFAB arbeta med formella styrmedel som 
målkostnadskalkylering och standardkostnader.  Investeringskalkylering används endast när 
en investering ska ske som exempelvis ombyggnation av kontoren. 
 
Det som framgått av intervjuerna med respondenterna är att ägandeformen har en betydande 
och central roll av hur formella styrmedel väljs och används. Länsförsäkringar väljer de 
formella styrmedlen utifrån att företaget inte är tillverkande. Detta gör att styrmedel som 
produktkalkylering, internprisättning och intern redovisning inte används och väljs bort inom 
bolaget. Studien visar att det centrala är att se över vilka typer av mål företaget har för att höja 
dess prestation. Det betyder att användandet och valet av formella styrmedel väljs utifrån 
vilken typ av bolagsform det är. Om företaget bortser från dessa val kan det bli svårt för 
verksamheten att bedrivas. Studien visar också att vinstdrivande bolags centrala uppgift är att 
maximera vinsterna gentemot ägarna. Det betyder inte att icke-vinstdrivande inte vill gå med 
vinst. Deras huvudsyfte är istället att på lång sikt finnas kvar på marknaden, ha tillräckligt 
med kapital för att stå emot eventuella risker och samtidigt öka kundernas välbefinnande. Ett 
kundägt bolag siktar också på att gå med vinst dock inte enbart för att ge återbäring till 
kunderna utan syftar på att vara motståndskraftiga på marknaden. 
 
I ett kundägt bolag som Länsförsäkringar är inte drivkraften att sätta priset utifrån den 
maximala vinsten utan de vill erbjuda kunden en produkt som tillgodoser deras behov och är 
prisvärd. Premierna som sätts på produkterna ska främst täcka omsättningskostnaderna och 
det överskott som blir går tillbaka till kunderna. Sofia uttryckte sig tydligt i denna fråga: 
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“Vi hade kunnat ta 3000 kronor för exempelvis en försäkring och tjäna 
jättemycket, men i ett kundägt bolag räcker det med att vi tar 2000 kronor” 
(Sofia, 2016-05-04).           

 
Studien har också visat att storleken på bolaget har betydelse. I ett stort företag sker 
styrningen på högre nivåer vilket gör att exempelvis personal eller kunder inte har samma 
inverkan på hur de ska väljas eller användas. I ett litet företag visar studien att på grund av 
dålig kompetens eller otillräckligt med personal blir styrningen svår att använda i samma 
utsträckning som i medel- och stora företag. Däremot visar studien att i medelstora bolag blir 
personal och kunder mer involverade i hur styrningen sköts. Detta beror på att alla inom 
bolaget bidrar med sin kunskap och känner en gemensam tillhörighet. Studien visar att 
personalen är en nyckelfaktor inom ett kundägt bolag och har en annan insyn och inverkan i 
företaget, både i strategier och mål. Vidare kan vi se att sammanhållningen mellan kund och 
medarbetare har stor betydelse i ett mindre kundägt bolag. Vilket gör att bolaget lär känna 
dess ägare på ett intimare sätt och kan därmed utforma styrmedlen gentemot deras 
synpunkter.  
  
I ett lokalt kundägt bolag känner kunderna större förtroende och tillhörighet. Här visar studien 
att gemenskapen mellan bolaget och kunderna gör att de pratar samma språk. De formella 
styrmedlen anpassas på lokal nivå för att skapa konkurrensfördel gentemot andra företag. De 
anpassas för att kunna se de för- och nackdelar som finns i regionen. Det kan titta på 
värderingar och gemensamma intressen som finns på den lokala marknaden. Då kan 
styrmedlen användas och väljas på ett sätt där kunderna känner att de varit med och bidragit 
till verksamhetens framgång. De formella styrmedlen väljs ut genom att se hur den lokala 
marknaden ser ut och om kunderna förändrar sitt beteende. Genom att hela tiden effektivisera 
styrmedlen kan styrningen göra att det lokala bolaget finns kvar på marknaden långsiktigt.     
 
I ett kundägt bolag tar styrningen hänsyn till att överleva på marknaden över tid. Studien visar 
att beroende på huruvida marknaden rör sig och hur kunderna agerar väljs och används de 
formella styrmedel. Genom att se över vad kunderna vill och vad deras behov är anpassas de 
formella styrmedlen utifrån det. Det kan exempelvis vara hur priser sätts på grund av vad 
kunderna är villiga att betala. Det kan också handla om större skador såsom bränder eller 
stormar som gör att bolaget måste anpassa sin budgetering för att ha tillräckligt med kapital 
för att klara av hanteringen av dessa eventuella risker. Styrningen anpassas också utefter hur 
kundernas beteende förändras. Genom att se över vad kunderna vill ha och varför de väljer ett 
visst bolag måste företaget hela tiden se över vad som kan förändras. Hos ett kundägt bolag 
som Länsförsäkringar kan det handla om tilläggsprodukter, mer omfattande försäkringar eller 
bättre lånevillkor. På så vis väljs och används de formella styrmedlen gentemot hur 
marknaden ser ut.  
  
Studien visar att styrningen inom ett kundägt bolag är mjukare och mer human. Detta beror på 
att användningen av formella styrmedel väljs utifrån kundens behov. Motsatsen är de 
kommersiella bolagsformerna där vinsten är en central del för att ägarna ska få utdelning. I ett 
kundägt bolag ser ledningen på vad för mål och strategier som behövs för att styrningen ska 
höja företagets prestation. Därifrån kan styrmedlen anpassa och utformas för att slutligen nå 
de mål som är uppsatta.     
 
I studien kan vi se att det som styr valet och användandet av de formella styrmedlen i 
kundägda bolag handlar om ägarformen, storleken på bolaget, det lokala, 
marknadsanpassningen samt den mjukare och humanare styrningen.  
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5.1 Begränsningar av studien 
Det finns både för- och nackdelar att använda sig av en kvalitativ metod vid undersökning av 
en organisation och dess användande och val av formella styrmedel. Fördelarna att intervjua 
respondenterna utifrån en kvalitativ metod gav möjligheten att ställa följdfrågor där djupare 
förståelse kunde skapas. Nackdelarna med en kvalitativ metod var att feltolka det som 
respondenterna svarade. Att objektivt förhålla sig till de känslor, upplevelser och kunskaper 
som respondenterna anger kan vara svårt om vi som författare förväntar oss ett annat svar än 
det som givits. Ambitionen att därmed förhålla oss till ett objektivt synsätt har därför varit 
central för oss författare och på så vis har vi fokuserat på resultatet i sin helhet. Med hänsyn 
till tidsramen vi haft valde vi att undersöka två bolag i samma bransch. Om mer tid funnits 
hade studien kunnat styrkas ytterligare genom att studera fler bolag som verkade i olika 
branscher.  
 
5.2 Implikationer för managers 
Eftersom vår studie handlar om valet och användandet av formella styrmedel där empirin 
enbart utgår från två kundägda bolag som verkar inom samma koncern kan inte en 
generalisering av resultat göras. Dock kan möjlighet för ledarskapsroller inom bankväsendet 
och kundägda bolag ta del av de resultat som framkommit ur denna studie att valet och 
användandet av formella styrmedel påverkas av relevanta faktorer. Även chefer inom 
Länsförsäkringar kan med hjälp av resultatet framöver mäta de olikheter som finns inom 
användandet av formella styrmedel i de olika länsbolagen, exempelvis Blekinge och Göinge-
Kristianstad.  
 
5.3 Rekommendationer för vidare forskning 
Inom kundägda företag finns en hel del intressanta områden som under studiens gång har 
kommit upp. Vi författare ser ett utvecklingsområde inom kundägda företag och dess formella 
styrmedel där ett uppskov av olika områden kan studeras. Respondenterna som medverkat i 
denna studie har lyft förhållandet mellan den lokala sidan av ett kundägt bolag och hur det 
påverkar andra aktörer i samhället. Här finns en stor potential till att fortsätta utreda den 
frågan för framtida forskning. Vidare finns ämnet om de styrmedel som inte lyfts i denna 
studie kvar att forska vidare inom. Framförallt inom organisationsstruktur, exempelvis 
belöningssystem, om hur det påverkar företag och de informella styrmedlen. Ett annat förslag 
till forskningsområde som kommit upp i vår studie är skillnaden mellan hur kommersiella- 
och kundägda bolag använder sig av styrning. Det hade även varit intressant att se hur 
användningen av de formella styrmedlen skiljer sig åt i olika branscher och i kundägda bolag 
som inte verkade inom samma koncern. Det hade även gått att ställa alla 
Länsförsäkringsbolag mot varandra för att se om det skiljer sig från exempelvis vissa regioner 
i landet eller om storleken har betydelse. Inom detta område kan forskningen riktas mot 
exempelvis hur kunden eller företaget påverkas av användningen av de formella styrmedlen, 
informella styrmedlen eller organisationsstrukturen. 
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Bilagor 
 
Bilaga A – Empiriskt material 
Bakgrund 

• Namn  
• Roll inom koncernen 
• Arbetsuppgifter 
• Hur länge har du arbetat inom koncernen 

Koncernen 
• Hur många medarbetare är ni i koncernen idag? 
• Hur många medarbetare var ni när ni startade? 
• Hur ser företagets utveckling, struktur, ledning? 
• När ni startade fanns det då en affärsplan, budget, mål? Har ni nått målen? 

 
Styrmedel 
Inom ekonomistyrning finns en rad olika styrningsmedel, vilka av dessa styrmedel använder 
ni er av i koncernen? (Frågor till intervju: En idé om att man kan lägga ut alla styrmedel på 
bordet framför respondenterna och se vilka de använder och varför de andra inte används) 
Formella Styrmedel 

• Resultatplanering 
• Produktkalkylering 
• Budgetering 
• Intern redovisning 
• Standardkostnader 
• Internprissättning 
• Prestationsmätning 
• Benchmarking 
• Processtyrning 
• Målkostnadskalkylering 
• Investeringskalkylering 

Frågor till respondenterna 
• Vilka av dessa styrmedel använder ni er av i er koncern? 
• Vilket av styrmedlen används i störst utsträckning i er koncern och vilket är enligt dig 

viktigast? Varför? 
• Vad är det som styr valet av de styrmedel ni använder utav? 
• Finns det andra styrmedel som ni använder som vi inte tagit upp? 
• Hur fungerar respektive styrmedel, hur styr ni verksamheten med hjälp av dessa? 
• Tycker du att det är något/några styrmedel som fungerar bättre? 
• Har ni från starten använt er av samma styrmedel eller har det förändrats över tiden? 
• Om ja, varför fungerade inte styrmedlet, vad var det som fallerade?  
• Är det något styrmedel du tycker ni saknar i koncernen? 
• Ägarformen 
• Har storleken på företaget betydelse? 
• Tror ni era kunder har något att göra med styrmedel? 
• Vem gör valet av styrmedlen inom Länsförsäkrings-gruppen? 
• Hur har styrmedlen valts ut? 


