
 

 
 

 
 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 

 
 
 
 

Malin Terstad 

 
 

Värdeskapande verksamhetsstyrning 
 

Från kontrollerande polis till stödjande internkonsult 
 

 
 

Value creating management control 
 

From controlling police to supportive consultant 

 
  

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 
 

 

 Termin: VT-07 

 Handledare: Dan Nordin 

 



 

 
 

 
 
 

FÖRORD 
 

Ett antal personer har på olika sätt bidragit till att göra denna uppsats möjlig, ett stort tack 
till Er alla. Jag vill rikta ett speciellt tack till alla respondenter som tagit sig tid att ställa upp 
på givande intervjuer. Min handledare Dan Nordin har gett mig värdefull vägledning, 
reflektioner och tips. Tack! 
 
Att skriva ensam kan vara frustrerande när man kör fast. Min vän Anna Lagerqvist har 
ställt upp på många givande diskussioner. Tack för all konstruktiv kritik och goda råd, din 
hjälp har varit ovärderlig.  
 
Trevlig läsning! 
 
 
 
Karlstad den 31 maj 2007 
 

    

Malin Terstad 

 



 

 
 

 
 
 

SAMMANFATTNING 
 

En allt mer föränderlig marknad har medfört en ökad konkurrens och förändrade 
förutsättningar för dagens företag. De ökade kraven från marknaden har gjort att synen på 
företagens styrning har förändrats och en mer processinriktad och kundanpassad 
verksamhetsstyrning har de senaste åren presenterats i litteratur och studier. Företagens 
ekonomistyrning i praktiken har däremot inte utvecklats i samma takt som dessa nya idéer. 
Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka och analysera de faktorer som kan hindra 
eller försvåra en utveckling av ett företags ekonomistyrning. Controllers och ekonomi-
chefer har intervjuats för att undersöka på vilket sätt deras ekonomifunktioners rutiner, 
struktur och resurser påverkar möjligheten att utveckla företagets ekonomistyrning mot en 
mer horisontellt riktad verksamhetsstyrning. Studien visar att ekonomisystemen är 
uppbyggda av fasta rutiner och regler. Detta medför att de tar lång tid att förändra eftersom 
de blivit rotade i företagets organisationsstruktur och utgör en trygghet för företagets 
anställda. Undersökningen visar även att ekonomifunktionens resurser inte i sig är något 
hinder mot en fortsatt utveckling av företagets styrning, så länge det går att motivera att en 
investering ger resultat visar studien att det ofta finnas möjlighet till nya satsningar. Snarare 
tyder det mesta på att det är controllerns förmåga och vilja att identifiera att det behövs en 
förändring som är det största hindret mot en utveckling av företagets ekonomistyrning.  
 



 

 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Recent development in information technology, increasing globalization and tougher 
competition has imposed new demands on business. In the face of these new challenges the 
methods of management control have changed. A more process oriented and customer 
focused management control system has been introduced by many academics. Researchers 
refer to the gap between the theoretical material in textbooks and the actual practices of 
management control system in companies. The purpose of this qualitative study is to 
examine and analyse the barriers against a development in the management control system. 
In this study business controllers have been interviewed to examine the accounting 
practice. Routines, organizational structure and resources have been analysed to see how 
they influence the development of management control systems to become more process 
oriented and customer focused. It may be concluded that management accounting practices 
become institutionalized and consequently become embedded in deeper structures of 
organizational life. These routines are difficult to change since they legitimate 
organizational behaviour and create a feeling of certainty. Resources do not seem to be a 
barrier if the investment can be explained and justified. The findings indicate that the 
ability and willingness of the controller to identify that a change is needed, is the most 
critical barrier against a development of the management control system in a company.    
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1 INLEDNING 
 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till valet av ämne. Vidare förs en 

problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens problemformuleringar och syfte. 

Avgränsningar och definitioner av centrala begrepp redovisas för att ge en bättre 

förståelse för kommande teorikapitel. Kapitlet avslutas med en redovisning av uppsatsens 

disposition för att ge en klarare bild över varje kapitels syfte och upplägg. 
 

 

1.1 BAKGRUND 
 

“I en global, hjärnbaserad och stökig realitetsvärld har det förgångnas inflexibla 

strukturer inte en chans” 
 

Citatet är taget från boken Funky Business (Nordström & Ridderstråle 2000, sid. 128) och 
uppmaningen från författarna är tydlig. Stannar du upp i det som varit har du inte en chans 
på dagens marknader. En omvärld som präglas av globalisering medför en ökad 
konkurrens, vilket gör att företagen måste möta de olika förändringarna som sker på 
marknaden. Den ökade konkurrensen tillsammans med utvecklingen av nya informations-
tekniker och vikten av att skapa aktieägarvärde ställer nya krav på ekonomifunktionens 
arbete och företagets styrning. För att möta den ökade konkurrensen blir företagen tvungna 
att bli mer kundorienterade, vilket även gör att företagens medarbetare blir viktiga 
konkurrensfaktorer. Detta innebär att ekonomifunktionen måste ändra sitt sätt att arbeta 
samt sättet de styr verksamheten på. För att på så sätt verka för att företagen skall kunna 
anpassa sig till den ökade konkurrensen och den omvärld som de verkar inom (Lindvall 
2001, Olve et al. 1999).   
 

Problemen med den traditionella, transaktionsinriktade ekonomistyrningen och behovet av 
utveckling i företagets styrsystem har diskuterats flitigt sedan mitten av 1980-talet. Johnson 
och Kaplan (1992) hävdade att ingen utveckling av ekonomisystemet hade skett sedan 
1925. Kritiken mot ekonomifunktionen har kommit från såväl internt som externt håll. 
Kritikerna menar att ekonomifunktionen arbetar med fel saker och att den skulle skapa mer 
värde för företagen genom att utveckla sitt sätt att arbeta. Den vertikalt orienterade 
ekonomistyrning som många företag tillämpade var utvecklade under andra förhållanden 
och handlade i stort om redovisning av ekonomisk information (Olve et al. 1999).  
 

Utifrån ovanstående förutsättningar har begreppet ekonomistyrning breddats och en mer 
processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning har växt fram. Lindvall (2001) talar 
om att den traditionella ekonomistyrningen har förvandlats till en modern verksamhets-
styrning. Ambitionen med det nya sättet att arbeta är att företagets styrning skall 
understödja det arbete som utförs i företaget. Något som många anser att den traditionella 
ekonomistyrningen inte lyckats med (Johnson & Kaplan 1991, Lindvall 2001, Olve et al. 
1999). Tanken är att det traditionella, transaktionsinriktade ekonomiarbetet skall övertas av 
nya datatekniker, vilket i sin tur skall göra att ekonomifunktionen kan frigöra arbetskraft 
till mer värdeskapande aktiviteter (Kald och Nilsson 2000). 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Utifrån ovanstående bakgrund har ett antal böcker, vetenskapliga artiklar och studier 
presenterats. Denna litteratur beskriver framför allt hur den traditionella och finansiellt 
inriktade ekonomistyrningen måste utvecklas till en mer processinriktad och kundanpassad 
verksamhetsstyrning för att företagen skall ha en chans att överleva på de allt mer 
konkurrensutsatta marknaderna. Nya teorier, metoder och mätetal presenteras i enlighet 
med dessa nya tankar om hur ett företag bör styras (Lindvall 2001).  
 

Ett problem som har blivit föremål för diskussion under de senaste åren är att det har visat 
sig finnas ett gap mellan ekonomistyrningen i teorin och praktiken. Scapens (1994) 
hänvisar till tidigare studier som visar på det faktum att det finns en klyfta mellan det 
teoretiska materialet och hur ekonomiarbetet fungerar i praktiken ute på företagen. Ax et al. 
(2005) anser att det är viktigt att belysa denna klyfta för att kunna förstå varför det är så 
och på så sätt ha en möjlighet att hindra gapet från att växa. Scapens (1994) däremot menar 
att vi inte skall vara överdrivet oroliga över skillnaden mellan ekonomistyrning i praktiken 
och de teoretiska idealen. Fokus borde istället ligga på hur förändringar och utveckling i det 
praktiska ekonomiarbetet fungerar, istället för att idealisera olika teorier och metoder.  
 

Eftersom dagens konkurrensutsatta marknader kräver en förändring i företagens ekonomi-
styrning är det intressant att titta närmare på vilka omständigheter i företagen som idag är 
de främsta hindren mot en fortsatt utveckling inom detta område. För att på detta sätt skapa 
en djupare förståelse för varför inte de nya idéerna kring en mer processinriktad och 
kundanpassad verksamhetsstyrning har fått fäste i företagens dagliga styrningsarbete.  
 

Genom att läsa tidigare studier som undersöker ekonomistyrningens utveckling och 
svårigheten med att förändra ett ekonomisystem har jag funnit olika faktorer som skulle 
kunna vara förklaringar till gapet mellan teori och praktik, men dessa studier skiljer sig åt. 
För det första är det kvalitativa studier som framför allt genom fallstudier undersökt själva 
förändringsfenomenet gällande företagens ekonomistyrning. Varför de är så svåra att 
förändra och vilka mekanismer som påverkar själva förändringsarbetet. Förklarningarna 
ligger här på att ekonomistyrningen förvandlas till institutionaliserande, fasta rutiner vilka 
skapar mönster i det dagliga arbetet och därmed också styr beslut och beteendet i 
organisationen. Eftersom de skapar en trygghet och blir en vana är de också svåra att 
förändra (Almqvist & Skoog 2006, Granlund 2001, Kasurinen 2002, Scapens 1994).  
 

De andra studierna som har gjorts är kvantitativa studier som undersökt utvecklingen av 
företagets ekonomistyrning genom enkätbaserade undersökningar. Det har inte genomförts 
många studier inom detta område på svenska företag, men gemensamt för de som gjorts är 
att de utgår ifrån ekonomifunktionens roll i utvecklingen av företagets ekonomistyrning. 
Många av de nya metoderna och mätetalen visar sig användas i företagen, men de får inte 
den innebörd och effekt som från början var tanken (Jansson & Kallin 2000). De största 
hindren mot en fortsatt utveckling inom ekonomistyrningen har i dessa studier visat sig 
vara nuvarande arbetsbörda, ekonomifunktionens kunskapsnivå och en uppbundenhet i 
befintliga system (Kald & Nilsson 2000). 
 

I de studier som utgått från controllerns svar på vad som påverkar utvecklingen inom 
ekonomistyrningen nämns inte det faktum att den befintliga organisationsstrukturen är ett 
hinder för en förändring av ekonomistyrningen, medan de studier som utgår ifrån 
fallstudier anser att den är det största hindret för att en förändring skall kunna genomföras. 
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En stor skillnad mellan dessa studier är att i fallstudierna undersöktes hela organisationen 
medan det var controllern som har fått svara på frågorna i de kvantitativa enkät-
undersökningarna. 
 

Genom att belysa hur kraven på ekonomifunktionen förändras i och med utvecklingen mot 
en mer kundanpassad verksamhetsstyrning synliggörs områden som måste förändras vid en 
utveckling av företagets styrning. För att finna en djupare förklaring på problematiken med 
att förändra ett företags ekonomisystem, är det av intresse att undersöka företagens resurser 
och organisationsstruktur närmare.   
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 

Ovanstående problemdiskussion har lett fram till följande problemformuleringar:  
 
• På vilket sätt påverkar de studerade ekonomifunktionernas nuvarande rutiner, 

kommunikation och struktur möjligheten att förändra företagets ekonomistyrning 
mot en mer processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning? 

 
• Hindrar de studerade ekonomifunktionernas resurser och kunskap möjligheten att    
      förändra och utveckla företagets ekonomistyrning? 
 

1.4 SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de studerade företagens ekonomifunktion arbetar. 
För att på så sätt undersöka vilka faktorer som skulle kunna hindra eller försvåra en 
förändring och utveckling av företagets ekonomistyrning mot en mer processinriktad och 
kundanpassad verksamhetsstyrning. Genom att även undersöka vilka hinder och svårig-
heter som företagets controller belyser är föresatsen att få en ökad kunskap om de problem 
som controllern ställs inför i detta utvecklingsarbete. 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR  
 

Förändring och utveckling av företags ekonomistyrning kan studeras ur flera olika 
perspektiv. Uppsatsen utgår ifrån ekonomifunktionens roll i förändringsprocessen. Studien 
kommer därför inte att undersöka hur andra avdelningar eller grupper i företaget påverkas 
av utvecklingen inom ekonomistyrningen. Den moderna verksamhetsstyrningens metoder 
och idéer kommer inte kritiskt granskas, utan fokus ligger på en presentation av de 
grundläggande skillnaderna i perspektiv och styrfilosofi. Av denna anledning kommer inte 
metoder och styrverktyg behandlas på ett ingående sätt i uppsatsen. 
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1.6 DEFINITIONER  
 

För att skapa en enhetlighet i de begrepp som används i uppsatsen och för att öka 
förståelsen för de använda begreppen redovisas innebörden av de mest centrala nedan.  

 
Ekonomifunktion 
 

Med ekonomifunktion avses i uppsatsen den avdelning på företaget som arbetar med 
företagets redovisning och styrning. Controllern och ekonomichefen betecknas som ytterst 
ansvarig för ekonomifunktionen och företagets ekonomistyrning.  

 
Traditionell ekonomistyrning  
 

Definitionen utgår ifrån Lindvall (2001, sid. 46): 
 

”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar” 
 

Begreppet traditionell ekonomistyrning avser en vertikalt orienterad, transaktionsinriktad 
ekonomistyrning som enbart använder sig av finansiell ekonomisk information i planering 
och uppföljningsarbetet. 

 
Modern verksamhetsstyrning  
 

Begreppet definieras i enlighet med Lindvall (2001, sid. 112): 
 

”Den moderna verksamhetsstyrningens ambition är i korthet att utveckla en vertikalt 

orienterad ekonomistyrning till en horisontellt orienterad verksamhetsstyrning. 

Verksamhetsstyrningens kärna är föreställningen att företagets verksamhet bedrivs i 

processer, flöden. Istället för att beskriva företagets verksamhet internt hierarkiskt, 

uppifrån och ned, beskrivs den nu utifrån kund och inåt företaget” 

 
Ekonomisystem  
 

Begreppet definieras i enlighet med Ax et al. (2005, sid. 61): 
 

”Ekonomisystem är en benämning på ekonomistyrningens formaliserade och rutin-

bundna delar” 
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1.7 DISPOSITION 
 

För att underlätta för läsaren att följa arbetets gång presenteras nedan en disposition över de 
olika kapitlens syfte och plats i uppsatsen. Liknande rubriceringar används sedan som en 
inledande vägledning i början av varje kapitel.  

 
KAPITEL 1, Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till valet av 
ämne. Vidare förs en problemdiskussion som mynnar ut i 
uppsatsens problemformuleringar och syfte. Kapitlet avslutas 
med avgränsningar och definitioner av centrala begrepp. 
   
KAPITEL 2, Teoretisk referensram  
Kapitlet redogör för uppsatsens referensram. Inledningsvis 
redovisas bakgrunden och framväxten av den moderna 
verksamhetsstyrningen och vilka nya krav denna utveckling 
ställer på företagets ekonomifunktion. Sedan redogörs för 
tidigare undersökningar om förändringsprocesser och ut-
vecklingen inom ekonomistyrningen. Kapitlet avslutas med en 
fördjupning av den moderna verksamhetsstyrningens grund-
tankar. 
 
KAPITEL 3, Metod 
I detta kapitel redogörs för de vetenskapliga grundantaganden 
studien förhåller sig till, en presentation av hur uppsatsens 
sekundära källor har samlats in samt en beskrivning av under-
sökningens tillvägagångssätt.  
 
KAPITEL 4, Operationalisering 
Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen redogörs i 
detta kapitel för de tolkningar som ligger till grund för studiens 
undersökning och analys.  
 
KAPITEL 5, Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från 
undersökningens intervjuer.  
 
KAPITEL 6, Analys 
I kapitlet analyseras undersökningens empiriska material med 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Operationali-
seringen ligger till grund för analysarbetet, varför detta kapitel 
följer samma struktur.  
 
KAPITEL 7, Avslutning 
Inledningsvis i detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens ämnes-
område och förslag på fortsatt forskning. 

 

ANALYS 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 

 
 

I följande kapitel redogörs för uppsatsens referensram. Inledningsvis redovisas 

bakgrunden och framväxten av den moderna verksamhetsstyrningen och vilka nya krav 

denna utveckling ställer på företagets ekonomifunktion. Utifrån studiens syfte att 

undersöka vilka hinder och påverkande faktorer det finns för en fortsatt utveckling inom 

detta område redogörs sedan för tidigare undersökningar om förändringsprocesser och 

utvecklingen inom ekonomistyrningen. Kapitlet avslutas med en fördjupning av den 

moderna verksamhetsstyrningens grundtankar. 
 

 

2.1 OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR  
 

”Intressenter, både inom och utom företaget, har nu makten att välja. De har alla 

tillgång till internationella marknader”  
 

   (Nordström & Ridderstråle 2000, sid 131) 
 

I dagens konkurrensutsatta samhälle är det allt viktigare att engagera och motivera alla 
företagets intressenter. Den växande globaliseringen, IT-utvecklingen och en ökad andel 
aktiva aktieägare är några av de drivkrafter som påverkar den ekonomiska och 
organisatoriska omvärld som dagens företag verkar inom (Lindvall 2001). I flera decennier 
har ledningen sett på företagen som tillgångar och produkter istället för som människor och 
möjligheter. Den globala ekonomin tvingar företagen att uppmärksamma att deras 
viktigaste tillgång är makten hos människor. Det vill säga makten hos anställda, chefer, 
leverantörer och kunder (Johnson 1992).  
 

Den ökade globaliseringen beror till stor del på den utveckling inom teknik och 
informationskanaler som utvecklats på marknaden. Detta har lett till att de internationella 
marknaderna blir mer tillgängliga, vilket har gjort att grunden för konkurrensen på 
marknaden har förändrats (Kald & Nilsson 2000). Förr konkurrerade företagen med priset 
som främsta konkurrensfördel, det var utbud och efterfrågan som styrde. Idag när 
marknaderna växer sig allt större är det parametrar som till exempel kvalitet, kunskap och 
service som är företagens främsta konkurrensmedel (Johnson & Kaplan 1991). Detta ställer 
andra krav på företagen och framför allt ekonomifunktionen, eftersom det nu innebär att 
styra en verksamhet som skapar mervärde för kunden för att säkra sin position på 
marknaden. Tyngdpunkten bör nu ligga på styrningens yttre effektivitet, det vill säga att 
göra rätt saker (Lindvall 2001).  
 

Olika faktorer driver på förändringsprocessen i företagen mot en allt mer kundanpassad 
verksamhetsstyrning. Dels handlar det om externa faktorer som exempelvis en ökad 
konkurrens eller en förändrad marknad. Men ofta är det först när dessa faktorer blir synliga 
i företaget som behovet av förändring blir tydlig. Det handlar då om interna faktorer som 
exempelvis missnöjda kunder och tappade marknadsandelar som i första hand gör 
företagen uppmärksamma på att de måste ändra sitt sätt att arbeta för att få långsiktiga 
resultat och överleva på marknaden (Almqvist & Skoog 2006).  
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Förändringarna på marknaden har även gjort att det har blivit allt viktigare att skapa 
aktieägarvärde. Större finansiella marknader, ökad mediebevakning och ett ökat antal 
institutionella ägare gör att företaget måste försäkra sig om att de externa kraven från de 
finansiella marknaderna också gäller internt inom företaget. En följd av den stärkta 
ägarorienteringen sägs vara brist på långsiktighet. De institutionella placerarna vill ha god 
ekonomisk avkastningen omedelbart eller i nära i tiden, helst även med begränsad risk. Den 
stora utmaningen för ekonomifunktionen är att skapa en balans mellan de kortsiktiga 
kraven på avkastning och företagets långsiktiga behov (Ewing & Samuelson 2002).  
 

För att företagen skall kunna möta de förändrade villkoren på dagens marknader krävs det 
en förändrad syn på företaget och framför allt på hur företaget skall styras. Eftersom inte 
den traditionella, transaktionsinriktade ekonomistyrningen är utvecklad för att bemöta 
dessa nya krav har det banat väg för en utveckling inom ekonomistyrningen och något som 
ofta benämns som den moderna verksamhetsstyrningen har växt fram (Lindvall 2001).  
 

2.2 FRAMVÄXTEN AV EN MODERN VERKSAMHETSSTYRNING 
 

Ekonomistyrning har traditionellt sett handlat om redovisning av ekonomisk information 
för att informera organisationen om företagets resultat. De finansiella mått som den 
traditionella redovisningen använder sig av visar effekter av redan tagna beslut och ger inte 
ett tillräckligt underlag för en långsiktig strategisk inriktning. Istället för att vara 
vägledande har redovisningen av den ekonomiska informationen beskrivit en situation som 
redan har hänt (Lindvall 2001). Johnson och Kaplan (1992) påstår att informationen från 
den traditionella redovisningen inte klarar av att möta organisationens behov av flexibilitet. 
Ekonomistyrningen skall verka för att organisationen styrs mot uppsatta mål, men Lindvall 
(2001) hävdar att även om den finansiella informationen är viktig så finns det mycket som 
tyder på att den traditionella ekonomistyrningen är av liten betydelse för ledningen av 
företagets verksamhet i praktiken.  
 

Omvärldsförändringarna har gjort att företagen har fått vänja sig vid att agera i en 
verklighet som ständigt förändras. Olve et al. (1999) hävdar att en anledning till att den 
traditionella ekonomistyrningen inom företagen har fått utstå så mycket kritik är för att den 
utvecklades under andra förhållanden och inte är anpassad för att leda en organisation på 
dagens marknader. En förklaring till detta är att den traditionella ekonomistyrningen 
utvecklades från affärsredovisningen och var från början inte avsedd att stödja effektivi-
teten eller påverka de anställdas beteende (Nordin 2005).  
 

Eftersom det är ekonomifunktionen som är ytterst ansvarig för företagets ekonomistyrning 
så är det med andra ord denna avdelning som har fått utstå kritiken för hur de arbetar och 
styr företagets verksamhet. Kritiken har riktats från både internt och externt håll. Vanliga 
generaliseringar om ekonomer är att de inte har någon kunskap om vad som händer ute i 
verksamheten och att de bara bryr sig om att minska kostnader, utan att förstå hur detta 
påverkar kunderna. Externt har mycket kritik kommit från forskare som menar att företagen 
använder sig av fel metoder och arbetar med fel saker (Lindvall 2001).  
 

Ur kritiken av den traditionella ekonomistyrningen och det faktum att företagen insåg att 
det behövdes en vidare syn på styrningen för att bli konkurrenskraftiga växte en ny 
ekonomistyrning fram. Denna styrning som ofta har kommit att kallas den moderna 
verksamhetsstyrningen har som mål att lösa många av de problem som den traditionella 
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ekonomistyrningen inte lyckats med (Olve et al. 1999). Sedan utvecklingen tog sin start har 
utbudet av analys- och styrverktyg utvecklats och modeller för att bättre möta dagens 
förutsättningar har växt fram. Dessa har förändrats och förfinats allt eftersom debatten och 
omvärlden har förändrats (Kald och Nilsson 2000). 
 

Den ursprungliga definitionen av ekonomi är läran om att hushålla med knappa resurser, 
vilket innebär att företaget måste utnyttja sina resurser på bästa och effektivaste sätt. Det 
innebär att göra rätt saker och på rätt sätt, om effektivitet och produktivitet. Utifrån detta 
synsätt vilar både den traditionella och moderna verksamhetsstyrningen, men det har 
traditionellt sett lett till att ekonomifunktionen framför allt riktat in sig på företagets 
kostnader och mindre åt företagets intäkter. I den moderna verksamhetsstyrningen ligger 
grunden för effektiviteten på information och kunskap om kundens behov och önskemål. 
För att lyckas med detta är det viktigt att ekonomifunktionen har en bättre insyn i 
verksamheten, bättre understödjer det arbete som utförs i företaget och dessutom motiverar 
och engagerar företagets anställda (Lindvall 2001). 
 

Framväxten av den moderna verksamhetsstyrningen ställer krav på ett förändrat sätt att 
arbeta och påverka företagets medarbetare. För att kunna anamma den moderna 
verksamhetsstyrningens metoder och idéer handlar det framför allt om att betrakta företaget 
och ekonomistyrningen utifrån ett annat perspektiv (Lindvall 2001). 
 

2.2.1 FRÅN ETT VERTIKALT TILL HORISONTELLT PERSPEKTIV 
 

Ekonomistyrning kan studeras utifrån antingen ett vertikalt eller horisontellt perspektiv. 
Genom att se på ekonomistyrningen utifrån olika perspektiv är det lättare att analysera och 
studera de stora skillnaderna mellan den finansiellt inriktade ekonomistyrningen och den 
processinriktade och kundanpassade verksamhetsstyrningen (Nordin 2005). 
 

Den traditionella ekonomistyrningen utgår ifrån ett vertikalt perspektiv. Tanken är att 
företagen är hierarkiskt uppbyggda, vilket i ett styrningsperspektiv innebär att överordnade 
enheter styr underordnande. Högst upp i hierarkin är ägaren och längst ner är företagets 
anställda. Enligt detta synsätt blir ekonomistyrningen ett sätt för företagets ledning att 
kontrollera och instruera underordnande avdelningar (Ax et al. 2005). 
 

Den moderna verksamhetsstyrningen utgår ifrån ett horisontellt perspektiv, vilket innebär 
att verksamheten skall ses ur kundens perspektiv. Det handlar i ett styrningsperspektiv om 
att företagets verksamhet styrs utifrån kundens behov och önskemål (Lindvall 2001). I detta 
perspektiv sker alltså de viktigaste delarna av verksamheten i mötet med kunden, eftersom 
det är i detta möte en ökad förståelse av kundens behov kan identifieras och tillgodoses. 
Medarbetarnas kompetens och aktiva deltagande blir viktiga konkurrensfaktorer enligt 
detta synsätt (Bjurklo & Kardemark 2003).  
 

Ekonomisystemen och arbetssätten innehåller i praktiken inslag av både det vertikala och 
horisontella perspektivet (Nordin 2005). Ax et al. (2005) anser att det teorietiskt råder ett 
motsatsförhållande mellan de båda perspektiven, men att det i praktiken i stort sett inte 
finns några helt hierarkilösa företag. Därför menar de att det är viktigt att ta hänsyn till 
både det vertikala och horisontella dimensionerna i företagens styrning och få dem att 
komplettera snarare än att motarbeta varandra. 
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Att leda och arbeta i ett företag är i grunden en social aktivitet. Varje försök till ekonomi- 
styrning handlar ytterst om att samordna och styra människors beteende och agerande i en 
viss riktning. Vilken riktning företaget skall ta kräver överväganden och beslut (Lindvall 
2001). Beslut utifrån ett vertikalt perspektiv innebär att de fattas på en högre nivå i 
organisationen för att sedan dirigeras till underlydande mot gemensamma mål. Nordin 
(2005) påpekar att beslut tagna på detta sätt kan förlora sin funktion som signalsystem och i 
stället verka stabiliserande. Framför allt för att informationen bakom besluten har skapats 
utan att de anställda har varit med i processen och därför bara speglar en aktörs intressen. 
Han menar dock att en fördel med det vertikala perspektivet är att det ger en bra överblick 
över organisationen och möjlighet att prioritera mellan olika avdelningar.  
 

Ett horisontellt perspektiv gör att det blir en förskjutning bort ifrån den traditionella 
transaktionsorienteringen och mot en analysinriktad styrning där allt mindre tid läggs på att 
producera traditionella rapporter. Makten förflyttas nedåt i organisationen och verksam-
heten utvecklas genom samtal och förhandlingar på flera nivåer inom och utom företaget 
(Nordin 2005). Beslut enligt den horisontella dimensionen når ofta en högre nivå både i 
form av grundade överväganden och acceptans ute i företaget eftersom de kräver en dialog 
med företagets medarbetare (Ax et al. 2005). Men både Ax et al. (2005) och Nordin (2005) 
ser även nackdelar med beslut i det horisontella perspektivet. Förhandlingarna fram till 
besluten kan leda till otydlighet om denna process överskuggar problemlösningen och 
ansvar och befogenheter blir inte lika tydliga som i hierarkier, vilket kan leda till att 
ekonomistyrningens effekt minskar.   
 

Skiftet i analytiskt perspektiv ger upphov till större insikter i verksamheten. Ett ökat 
intresse riktas mot frågor kring arbetets utförande. Det är inte längre enbart en fråga om 
vad resurserna har använts till och var de har förbrukats utan även hur de har använts. Det 
viktiga är att se vilket värde de genomförda aktiviteterna skapar och på så sätt styra ett 
beteende som leder till ständiga förbättringar (Ax et al. 2005). I nästa avsnitt redogörs för 
hur ekonomifunktionens roll förändras när företagets styrning närmar sig den moderna 
verksamhetsstyrningen och organisationen blir allt mer horisontellt riktad. 
 

2.2.2 NYA KRAV PÅ EKONOMIFUNKTIONEN 
 

Företagets ekonomer är kanske den grupp inom företaget som berörs mest av förändring-
arna inom verksamhetsstyrningen. Det gäller såväl controllers som redovisningsekonomer 
och oavsett på vilken nivå i företaget de arbetar. De arbetar alla i en miljö där de tradi-
tionella arbetsuppgifterna måste utföras effektivare samtidigt som nya arbetsuppgifter 
ständigt tillkommer (Lindvall 2001). 
 

När ekonomistyrningen breddas innebär det även att ekonomernas ansvar breddas, vilket 
givetvis också innebär nya utmaningar och andra krav än vad de förut varit vana med. 
Frenckner och Olve (2004) menar att det är många frågor som kommer upp om hur 
ekonomens och i synnerhet controllerns roll skall forma sig i framtiden för att kunna möta 
dessa krav. För att kunna stödja och främja en förändring av företagets verksamhets-
styrning måste controllern framför allt utveckla sin förmåga att strategiskt planera vad 
företaget skall göra, koordinera organisationens aktiviteter, kommunicera och tillämpa 
informationen så att de influerar medarbetare till förändringar i deras beteende (Anthony & 
Govindarajan 2001). 
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Ekonomifunktionen blir ofta internt ifrågasatta och kritiserade av företagets aktörer. Ofta 
betraktas ekonomifunktionen som en kontrollerande avdelning som går den högsta ledning-
ens ärenden, snarare än att vara en stödjande intern resurs som stöttar avdelningarna i deras 
dagliga arbete. En orsak till detta anser Lindvall (2001) är att ekonomifunktionen måste 
lägga mycket tid på externa intressenters formella krav, vilket gör att de inte hinner lägga 
den tid på verksamheten som hade varit nödvändig. Den moderna verksamhetsstyrningen 
bygger på att företagets ekonomifunktion skall vara en stödjande serviceenhet till övriga 
avdelningar. För att detta skall lyckas krävs en stor verksamhetskunskap (Lindvall 2001). 
 

För att hantera de ökade kraven krävs framför allt ökade personella resurser och kunskap. 
Resurser krävs bland annat för att skapa utrymme för mer analyserande och stöttande 
arbetsuppgifter och kunskapen är en viktig del för att förstå hur de nya styrverktygen och 
metoderna skall användas på rätt sätt (Frenckner & Olve 2004). Det är även viktigt att 
skapa utrymme för en lärande organisation eftersom metoder och mätetal kan få helt skilda 
innebörder beroende på hur de tolkas och används. Att det finns en kunskap och förståelse 
för varför en förändring behöver göras är en grundförutsättning för en lyckad implement-
ering (Almqvist & Skoog 2006, Granlund 2001). 
 

Den moderna verksamhetsstyrningen ställer krav på företagets controller att skapa en 
förståelse för och motivera företagets system för ekonomistyrning. En annan viktig del i 
controllerns arbete är att se till att företagets olika avdelningar ges det ansvar, befogenhet 
och ekonomiska mål som är bäst lämpade för att företagets övergripande mål skall 
uppfyllas. Samtidigt måste de se till att företaget har kompetenta medarbetare och att 
organisationsstrukturen utvecklas i samma takt som företagets ekonomisystem (Samuelson 
2004b).   
 

Det ställs med andra ord både interna och externa krav på ekonomifunktionen att de måste 
förändra sitt sätt att arbeta. Dessutom kommer det ständigt nya teorier och metoder med 
nya lösningar på hur företagen bör styras. Men att förändra ett företags ekonomisystem är 
inte så enkelt som det ibland kan låta i litteraturen (Scapens 1994). För att få en djupare 
förståelse för orsakerna bakom varför ekonomisystemen är så svåra att förändra redogörs i 
nästa avsnitt för några av de tidigare undersökningarna som gjorts inom detta område. 
 

2.3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 

I detta avsnitt redogörs för tidigare studier inom det valda ämnesområdet. De kvalitativa 
undersökningarna behandlar svårigheter med att förändra ett ekonomisystem och de 
kvantitativa undersökningarna redovisar utvecklingen inom ekonomistyrningen och de 
hinder mot denna utveckling som företagens controller belyser.  
 

2.3.1 KVALITATIVA STUDIER 
 

Det finns många studier som undersökt de bakomliggande mekanismerna som påverkar en 
förändring och utveckling av ett företags ekonomistyrning. De tar alla sin utgångspunkt i 
att organisationsstrukturen är en nyckelfaktor i denna förändringsprocess.  
 

Grundtanken i dessa studier är att ekonomisystemet utgörs av organisatoriska regler och 
rutiner. Dessa regler och rutiner styr det dagliga arbetet i organisationen och har en 
förmåga att bli institutionaliserande. Att något blir institutionaliserat innebär i detta 
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avseende att rutinerna blir ett sätt att tänka och handla, vilket också innebär att de 
legitimerar ett visst beteende och blir djupt nerbäddade i den organisatoriska strukturen. 
(Almqvist & Skoog 2006, Burns & Scapens 2000, Granlund 2001, Kasurinen 2002, 
Scapens 1994). 
 

Ekonomsystemet innefattar ett antal rutiner som bland annat styr redovisning, rapportering 
och kontroll. Rutiner gör att de anställda vet vad som skall göras, vad som förväntas av 
dem och när det skall göras. Eftersom detta ger en trygghet i det dagliga arbetet tar rutiner 
lång tid att förändra eftersom nya idéer ofta möter motstånd av företagets medarbetare. Att 
förändra ekonomifunktionens arbete ställer därför stora krav på ekonomichefer och 
controllers. För att rutiner och vanor skall kunna förändras måste bakgrunden till för-
ändringen och de nya rutinerna kommuniceras på ett sätt som förstås och accepteras av 
organisationens medlemmar (Scapens 1994).  
 

Almqvist och Skoog (2006) poängterar vikten av att förstå att förändringar är både 
kontinuerliga och återkommande till sin karaktär. De återkommande faktorerna påverkar 
förändringsprocessen vid olika tidpunkter, medan de kontinuerliga förändringsfaktorerna 
innebär att organisationen ständigt lär och utvecklas. Ekonomistyrningen är en komplex 
process både konceptuellt och praktiskt, eftersom det handlar om en förändring i strukturer, 
det dagliga arbetet och de anställdas tankar (Burns och Scapens 2000). 
 

En aspekt att ta hänsyn till i förändringsprocessen är att den består av en formell och 
informell dimension. Formella förändringar uppstår medvetet, vanligtvis genom en intro-
duktion av nya regler eller direkta beslut. De informella förändringarna däremot sker på en 
mer underliggande nivå och är nya rutiner som efter hand leder till ett nytt sätt att tänka och 
bete sig på i organisationen. Regler kan förändras över en natt medan rutiner tar betydligt 
längre tid att ändra. Dessa båda dimensioner måste understödja varandra för att en för-
ändring skall kunna komma till stånd (Almqvist & Skoog 2006, Burns & Scapens 2000). 
Burns och Scapens (2000) anser att en vertikalt uppbyggd organisation kan påverka de 
formella delarna i förändringsprocessen, medan horisontella organisationer har en större 
möjlighet att påverka både de informella och formella delarna.  
 

Sammanfattningen av dessa studiers resultat är att de största hindren för företagen när det 
gäller att utveckla sin ekonomistyrning ligger i företagets organisationsstruktur, rutiner och 
i de anställdas tankar och beteende. För att lyckas implementera nya metoder och tekniker 
anser dessa forskare att detta måste tas i beaktande. 
 

2.3.2 KVANTITATIVA STUDIER  
 

Nedan redovisas tidigare kvantitativa studier som undersökt utvecklingen inom ekonomi-
styrningen i praktiken.   
 

CFO 2000: The Global CFO As strategic Business Partner (Gates 1997) är resultatet av 
en enkätundersökning som genomfördes 1996 med 300 ekonomichefer från USA, Europa 
och Asien. CFO står för Chief Financial Officers och de fick svara på frågor som bland 
annat handlade om hur de såg på sin egen och ekonomifunktionens roll i företaget och 
utvecklingen inom ekonomistyrningen. Studien visar att de flesta trodde att de skulle 
spendera mer tid på strategiska beslut, på planering och utveckling av företagets verksam-
het i framtiden samt att ekonomifunktionen skulle få en mer stödjande än kontrollerande 
roll i verksamheten. Undersökningen visade att ekonomicheferna ansåg att de största 
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hindren mot en utveckling av företagets ekonomistyrning åt detta håll var kompetensen hos 
ekonomifunktionen samt mellanchefernas motvilja till förändring. 
 

Jansson och Kallin (2000) vid Uppsala universitet genomförde en enkätunderökning för 
att analysera utvecklingen av ekonomifunktionen och ekonomistyrningen i 100 svenska 
företag. Denna undersökning riktade sig till de ansvarig på företagens ekonomifunktion och 
utgick ifrån ovanstående undersökning.  
 

Respondenterna i denna undersökning ansåg att ekonomifunktionens ansvar och arbets-
uppgifter hade ökat de senaste åren. Samtidigt visar studien att personalen hade minskat på 
nästan häften av de undersökta företagens ekonomifunktion. Flera av respondenterna ansåg 
att den befintliga arbetsbördan var ett hinder och begränsade möjligheterna att förändra och 
utveckla företagets ekonomistyrning. Ett annat stort hinder mot en fortsatt utveckling av 
ekonomifunktionen var att respondenterna upplevde en uppbundenhet i befintliga system. 
Många företag hade investerat i nya tekniker för att underlätta produktionen av traditionella 
rapporter, men dessa ansågs snarare vara ett hinder mot satsningar på andra resurser som 
behövdes för en fortsatt utveckling och förändring. 
 

Kompetensnivån var en annan faktor som belystes som en begränsande faktor i fråga om en 
fortsatt utveckling och förändring av ekonomifunktionens arbete. 75 procent ansåg dock att 
ekonomifunktionen besatt högre kompetens idag än för fem år sedan och hela 90 procent 
trodde att denna utveckling skulle fortsätta även i framtiden. En ovilja till förändring från 
personalen kunde identifieras i högre grad hos tjänsteföretagen än i industriföretagen och 
ansågs i dessa företag vara en påverkande faktor mot en fortsatt utveckling.  
 

Studien visar att de ansvariga för ekonomifunktionen framför allt lyfte fram tre hinder mot 
en förändring och fortsatt utveckling av ekonomifunktionens arbete. Dessa var befintlig 
arbetsbörda, uppbundenhet i befintliga system och bristande kompetens hos personalen.  
 

Kald och Nilsson (2000) vid Linköpings Universitet har genomfört en kvantitativ 
enkätbaserad studie i hur Nordiska företag designar och använder den moderna 
verksamhetsstyrningens mätetal. De påvisar även det faktum att tidigare studier om hur 
svenska företag utformar och använder den nya verksamhetsstyrningens metoder och mäte-
tal i praktiken är begränsad. Studien visar att de mått som företagen använde sig av i stort 
var designade för att tillfredställa den högsta ledningens behov och att de inte fungerade 
som stöd på de lägra nivåerna.  
 

De fann att mått som reflekterar över lönsamhet, kostnadseffektivitet, kvalitet och 
produktionseffektivitet var vanligt förekommande i företagen och fick ett stort fokus i 
uppföljningsarbetet. Exempel på nyckeltal som gavs lite uppmärksamhet var mått som 
reflekterade över medarbetarnas arbetstillfredsställelse och beteende, produktutveckling, 
kompetens och processutveckling. Områden som alla är viktiga för företagets framtida 
konkurrensstyrka och grunden i den moderna verksamhetsstyrningen. 
 

Studien visar att många företag använder sig av den moderna verksamhetsstyrningens 
metoder och mätetal, men att de inte får den innebörd eller effekt som var tanken med dem 
från början. Fokus läggs på nyckeltal som stödjer den högsta ledningens behov och inte på 
nyckeltal som understödjer en processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning.   
 

Sammanfattningsvis lyfter tidigare studier fram svårigheter med att förändra ett företags 
ekonomisystem, eftersom de är uppbygga kring institutionaliserande rutiner. Dessa 
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undersökningar visar också att de hinder som identifieras av de ansvariga för ekonomi-
funktionen inte grundar sig i strukturer, utan framför allt i bristande resurser. I följande 
avsnitt redogörs den moderna verksamhetsstyrningens grundtankar, dessa kommer sedan 
att ligga till grund för studiens undersökning. 
 

2.4 PROCESSORIENTERING  
 

Den moderna verksamhetsstyrningen utgår ifrån en processorientering, vilket innebär att 
företaget ses ur ett horisontellt värdeperspektiv. Företagets verksamhet beskrivs utifrån 
processer som länkas samman till en värdekedja av aktiviteter. Aktiviteterna i företaget 
skall inte ses som enskilda aktiviteter, utan som delar i en helhet (Ax et al. 2005).  
 

I en processorienterad organisation utgår alla processer från kunden med målet att skapa 
långvariga kundrelationer. För att lyckas med detta krävs nya informationstekniker som ger 
information om kundernas behov och önskemål. Det kräver även att alla anställda i 
företaget är medvetna om företagets mål och får ansvar och möjlighet att påverka de 
dagliga processerna i företaget (Johnson 1992). Brunsson-Holmblad (2005) hävdar däremot 
att eftersom det inte finns uttalat vem som avgör kundens behov, så innebär det att före-
tagen själva avgör vad som blir bäst för kunden. I detta avseende tycker hon inte att 
processorienterade organisationer skiljer sig nämnvärt från andra organisationsformer.   
 

Företagets processer kategoriseras på olika sätt beroende på hur företagets verksamhet ser 
ut. Ett sätt är att dela in dem i lednings-, operativa- och stödprocesser. Ledningsprocesserna 
bygger upp företaget genom strategier och visioner. De operativa processerna är de 
huvudsakliga verksamhetsprocesserna och kan sägas vara de som är direkt värdeskapande 
för kunden. Stödprocesser är de processer som måste finnas för att stödja de operativa 
processerna (Ax et al. 2005).  Ur detta perspektiv blir ekonomifunktionen en stödprocess 
och med andra ord en avdelning som inte skapar något direkt värde för slutkunden. Det gör 
att ekonomifunktionen nu måste agera som en stödjande intern resurs till de operativa 
processerna för att inte bli ifrågasatta ur detta värdetänkande (Lindvall 2001).  
 

Styrningen av processerna måste ske på den nivå i företaget där de uppstår. Därför krävs 
det olika styrsystem beroende på var i organisationen som aktiviteterna utförs (Johnson och 
Kaplan 1991). Ax et al. (2005) argumenterar för att det är viktigt att ekonomifunktionen tar 
på sig ansvaret att koordinera aktiviteterna och se till att de blir lönsamma. Detta anser de 
ställer krav både på verksamhetskunskap och förmågan att överblicka hela företagets akti-
viteter. För att detta processarbete skall fungera krävs en förändring av synen på 
verksamheten, men även en förändring av ansvaret för verksamhetens olika delar. 
Verksamheten skall ses ur ett helhetsperspektiv där det egna bidraget skall värderas från 
slutanvändarens perspektiv. Detta gör att ansvarsområdena växer och avdelningens resultat 
skall ses ur vilket värde det skapar för slutprodukten (Nordin 2005).  
 

För ekonomifunktionen handlar det om att se till att inte resultatet av processerna manipu-
leras för att uppnå vissa ekonomiska mål. De måste förstå skillnaden mellan att styra de 
anställda så att de blir ett fjärrstyrt beteende med ett beteende som skapar flexibilitet och 
kundnöjdhet. Det handlar i stort om att gå från att kontrollera resultatet genom finansiella 
regler till att skapa en miljö för lärande och långsiktiga mål (Johnson 1992). 
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Som diskuterats ovan utgår processorienteringen från ett horisontellt perspektiv på 
ekonomistyrningen och för att företaget skall lyckas med en processorientering i verksam-
heten krävs en förändring av den traditionella organisationsstrukturen. Hur denna organisa-
tionsstruktur måste förändras beskrivs närmare i nästa avsnitt. 
 

2.5 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

”Hierarki är en organisationsform där man vänder ansiktet mot chefen och arslet 

mot kunderna” 
 

   (Nordström & Ridderstråle 2000, sid 168) 
 

Organisationsstruktur innebär i stort hur verksamheten är uppbyggd. Den traditionella 
ekonomistyrningen utgår ifrån att företagen är hierarkiskt uppbyggda. I detta pyramid-
tänkande sitter ägarna i toppen och styr de underordnade medarbetarna i företaget. Detta 
har dock förändrats i och med framväxten av den moderna verksamhetsstyrningen. När 
kunden sätts i fokus blir medarbetarnas beteende allt viktigare, vilket även gör att organisa-
tionernas strukturer blir allt mer horisontella. De olika organisationsformerna kommer inte 
att presenteras närmare, men några exempel som utgår ifrån ett horisontellt perspektiv är 
matrisorganisationer och nätverksorganisationer (Ax et al. 2005). 
 

För att försöka förstå svårigheten med att förändra ett ekonomisystem är det viktigt att se 
hur företag är organiserade. Eftersom organisationsstrukturen fungerar som ett stöd för 
arbetet som utförs i företaget är det viktigt att den är anpassad till och stödjer det ekonomi-
system som företaget arbetar med. Annars är risken stor att de nya idéerna inte får den 
effekt och genomslag som var meningen från början (Lindvall 2001).  
 

En organisationsstruktur består av många olika delar. Några centrala aspekter när vi vill se 
hur organisationens struktur hänger samman med företagets ekonomistyrning är verksam-
hetens utformning, arbetsrutiner, kommunikation och ansvar. Det är även inom dessa 
områden av organisationsstrukturen som de stora skillnaderna mellan den traditionella 
ekonomistyrningen och den moderna verksamhetsstyrningen finns (Ax et al. 2005).  
 

Burns och Scapens (2000) hävdar att det är mycket svårt att få igenom en förändring och 
skapa förståelse och acceptans i en organisation om informationen kommuniceras hierark-
iskt, uppifrån och ner. Kommunikation och information är två viktiga och svåra utmaningar 
för ekonomifunktionen att hantera. Samtidigt som de måste tillförsäkra sig en intern 
kommunikation som främjar för acceptans och förståelse för nya rutiner och arbetssätt så 
handlar det även i stor grad om en kommunikation med aktieägarna för att skapa goda 
aktieägarrelationer (Ewing & Samuelson 2002).  
 

En organisationsstruktur skapar inte bara kommunikationsmönster, utan gör även att det 
skapas ansvars- och arbetsfördelningar. Fördelningen av ansvar är ett centralt styrmedel 
inom ekonomistyrningen. Det finns fyra huvudgrupper av ekonomiskt ansvar. Dessa är 
lönsamhetsansvar, resultatansvar, intäkts- och bidragsansvar samt kostnadsansvar. Utan att 
gå in närmare på vad de olika ansvarsområdena innebär så är det väsentligt att belysa 
vikten av att ansvar, befogenhet och påverkbarhet hänger samman. Med andra ord innebär 
det att om en person har intäktsansvar, skall den personen ha möjlighet att påverka beslut 
som kan ha inverkan på intäkterna, och då givetvis även ha befogenheten att genomföra de 
förändringar som krävs (Ax et al. 2005). I den moderna verksamhetsstyrningen är det 
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viktigt att det ekonomiska ansvaret inte bara sätts i relation till det ekonomiska resultatet, 
utan även till områden som kvalitet och service (Samuelson 2004b, Lindvall 2001). 
 

Ekonomistyrning ses ur denna synvinkel som en grund för beslutsfattande. Och styr där-
med människornas beteende i organisationen. Det som rapporteras skall alltså stödja ett 
beteende hos organisationens medlemmar (Scapens 1994). Eftersom den moderna verk-
samhetsstyrningens organisationsformer är friare ställer det också större krav på ekonomi-
funktionen att samordna och koordinera företagets avdelningar och aktiviteter (Samuelsson 
2004a). 
 

Organisationsstruktur handlar framför allt om hur företagets organisation är utformad, men 
även om hur beslut fattas och kommuniceras. Det är viktigt att företagets organisations-
struktur understödjer företagets ekonomistyrning, men även att företagets styrfilosofi 
stödjer det ekonomisystem som företaget arbetar efter. För att de skall få den mening och 
innebörd som var tanken från början (Lindvall 2001). Jag kommer i nästa del gå närmare in 
på hur den moderna verksamhetsstyrningens utveckling i stor grad även vilar på en för-
ändrad styrfilosofi. 
 

2.6 STYRFILOSOFI 
 

Styrfilosofi är de tankar och idéer som ligger bakom företagets ekonomistyrning och skall 
fungera vägledande i företaget. Det är viktigt att det råder en samstämmighet och med-
vetenhet om de styrfilosofier som ligger bakom företagets ekonomistyrning samt att 
styrfilosofin är belyst och anpassad till företagets ekonomisystem (Lindvall 2001). Kald & 
Nilssons (2000) studie visar att de svenska företagen hade infört många av den moderna 
verksamhetsstyrningens metoder och mätetal, men att de inte fick den användning och 
betydelse så att de stöttade en processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning. 
Detta resultat belyser vikten av att företagets styrfilosofi understödjer företagets ekonomi-
system för att en förändring skall kunna genomföras. 
 

Nästkommande stycken utgår från Lindvalls (2001) uppdelning av de styrfilosofiska skill-
naderna mellan traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning. Skillnad-
erna handlar framför allt om hur företaget utformar, använder och analyserar ekonomisk 
information. 
 

Från kontroll till medarbetarnas deltagande 
Allt eftersom konkurrensen ökar på marknaden har det blivit allt viktigare att flytta 
beslutsfattandet närmare medarbetarna, eftersom de oftast har den närmaste relationen till 
kunderna. Dessutom är det viktigt att företagets ekonomisystem innefattar information som 
syftar till att påverka en ökad aktivitet av lärande och kreativt tänkande (Simons 1995). 
Enligt det traditionella sättet att se på ekonomistyrning har medarbetare enbart betraktats 
som kostnader. Det är nu viktigare att företagen ser medarbetarna som resurser och främjar 
för en utveckling genom att ge medarbetarna större medbestämmande och ansvar (Johnson 
1992). Simons (1995) påpekar även att det är viktigt att få balans mellan kontroll och 
medarbetarnas självbestämmande. Medarbetarnas självbestämmande får inte leda till att 
företaget helt tappar kontrollen, men inte heller får styrningen leda till att det inte ges något 
utrymme för självbestämmande.  
 

När utvecklingen går mot en bredare verksamhetsstyrning handlar det framför allt om vem 
som har tillgång till informationen. Ledningen skall inte hålla inne med någon information, 
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utan istället skall det skapas ett klimat där information delas och utvecklas. Målet är att 
utveckla ett ekonomisystem som säkerställer medarbetarna med information och motiverar 
dem till lärande och kreativt tänkande (Lindvall 2001). 
 

Från påtryckt till efterfrågad information 
Traditionellt har ekonomifunktionens uppgift framför allt varit att förse företagets chefer 
med rapporter vid givna tidpunkter. För att stödja en kundorienterad verksamhetsstyrning 
är det nu viktigt att ekonomifunktionen istället fungerar som en stödjande serviceavdelning. 
Från att ha infordrat och rapporterat siffror måste nu ekonomifunktionen fungera som 
interna konsulter och se till att uttolka avdelningarnas behov och situationsanpassa 
rapporter efter vad som efterfrågas. Medarbetare, chefer och avdelningar skall ha en 
möjlighet att efterfråga den information de behöver vid den tidpunkt och på det sätt som 
gör att de kan fatta grundade beslut (Lindvall 2001).  
 

Brunsson-Holmblad (2005) skriver att beslutsfattare ofta kräver mer information än vad de 
egentligen behöver. Detta handlar ofta om att de vill känna en trygghet i de beslut som 
fattas. Även icke-beslutsfattare kräver och behöver mycket information, trots att de egentli-
gen inte har någon chans att påverka. Den största anledningen till detta är för att de skall bli 
engagerade och få en förståelse för hela verksamheten (ibid).  
 

Fördelarna med att informationen blir efterfrågad istället för styrd är framför allt för att alla 
avdelningar har behov av olika sorters information, men även för att beslutsfattarna själva 
skall ha möjligheten att påverka informationsunderlaget så att det passar deras egen 
förmåga att tolka och tillgodose sig information. En nackdel med detta är dock att det kan 
skapa kommunikationsproblem inom företaget, eftersom det kan innebära att personer i en 
diskussion besitter olika sorters information (Lindvall 2001).  
 

Från detaljstyrning till målstyrning 
Traditionellt sett har ekonomistyrningen framför allt handlat om en detaljerad styrning 
Detaljorienteringen är särskilt framträdande i budgetarbetet, där arbetet sker detaljerat ut-
ifrån diskussion på kontonivå. Målstyrning handlar om att planera och sätta upp mål, för att 
sedan styra verksamheten så att dessa mål uppnås. Fokus i arbetet skall inte längre ligga på 
finansiella budgetmål utan istället på förbättringsmål för företagets processer (Bengtsson et 
al. 2000). 
 

Utmaningen för ekonomifunktionen är att ta den detaljerade styrningen till en mer över-
gripande styrning. Målstyrningen skapar större frihet och skall motivera medarbetarna att 
själva ta ansvar för att planera och utföra sitt arbete. Det handlar även om att se till helheten 
och hur delarna hänger samman, för att kunna bidra till och se vad som är bäst för hela 
företaget (Lindvall 2001).  
 

Från statisk och reaktiv till flexibel och proaktiv styrning 
Ekonomistyrningen har traditionellt sett varit statiskt uppbyggd genom fasta rutiner för 
budget och rapportering. Dessutom har den information som redovisats i stort handlat om 
en diskussion om vad som hänt. Rapporteringen bli mer flexibel när företagets ekonomi-
styrning närmar sig den moderna verksamhetsstyrningen, samtidigt som den fokuserar mer 
på att skapa indikatorer på framtida händelser (Lindvall 2001). Eftersom marknaden är så 
turbulent är också framtiden svår att förutse. Ett försök till en mer flexibel rapportering som 
många företag har börjat använda sig av är att ersätta eller komplettera budgeten med 
rullande prognoser. Företaget får på så sätt en mer verklig bild av företagets utveckling och 
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kan därmed vara mer förutseende för vilka åtgärder som bör sättas in (Samuelson 2004b). 
Ekonomifunktionens utmaning blir i detta avseende att göra informationen mer 
kontinuerlig, flexibel och förutseende. 
 

Från kortsiktig styrning till balanserad styrning 
En av de största svårigheterna med ekonomistyrningen är att balansera kraven på kortsiktig 
och långsiktig avkastning. Ekonomifunktionens utmaning är att skapa en balans mellan 
kort och långsiktig styrning. Exempelvis får inte budgetmål äventyra framtida kund-
relationer, men långsiktiga satsningar med osäkra kostnadsnivåer får heller inte stå i vägen 
för företagets avkastningsmål (Ewing & Samuelson 2002). 
 

Utifrån de nya kraven som ställs på ekonomifunktionen och företagets styrning har det dykt 
upp ett antal nya metoder och hjälpmedel. I nästa avsnitt presenteras övergripande dessa 
nya metoder och vilket fokus användandet av nyckeltal bör ha enligt den moderna verk-
samhetsstyrningen. 
 

2.7 METODER OCH NYCKELTAL 
 

”Will companies that ”come out of the cave” and empower workers to control 

processes in the light of customer expectations still have a use for accounting and 

financial ”shadows”? “ 
 

Detta frågar sig Johnson (1992, sid. 113) i boken Relevance Regained: From Top-Down 
Control to Bottom-Up Empowerment. Att boken än idag är aktuell ger tyvärr gapet mellan 
teori och praktik ännu en dimension. Han kommer hur som helst fram till att ”come out of 
the cave” varken innebär att företagen skall sluta med redovisning av finansiell information 
eller att det hindrar dem från att utveckla och analysera företagets finansiella resultat. Detta 
är fortfarande viktiga rapporter och information för den externa kommunikationen och som 
bas för beslutsfattandet. Det innebär snarare att företagen inte skall använda redovisnings-
baserad och finansiell information för att mäta hur människor presterar i processer och 
aktiviteter ute på företagen.  
  
När kraven på kvalitet och kundens behov sätts i fokus måste ekonomifunktionen ta fram 
nya metoder för styrningen som kompletterar de rent finansiella (Nordin 2005). Under de 
senaste åren har ett antal nya metoder och tekniker för hur företag skall organisera och leda 
sina företag växt fram. Målet är att de skall underlätta för företagen att utveckla en 
kundanpassad verksamhet som säkerställer att företaget skapar värde för dess interna och 
externa intressenter. Ingen närmare beskrivning av dessa metoder kommer presenteras, 
men några av de mest kända är Total Quality Management (TQM), Business Process 
Reengineering (BPR) och Just-In-Time (JIT). Det har riktats en hel del kritik mot budgeten 
som styrmetod, bland annat för att den verkar för ett kortsiktigt tänkande. Alternativ till 
budgeten som lyfts fram är exempelvis rullande prognoser (Lindvall 2001).  
 

”Det som mäts uppmärksammas” är ett uttryck som i Sverige har tillskrivits Percy 
Barnevik, medan man i USA menar att det kom från Jack Welch. Oavsett vem som 
myntade uttrycket har det fått stor uppmärksamhet eftersom det ligger mycket i vad det vill 
förmedla. En utveckling av företagets styrning mot en mer kundanpassad verksamhetsstyr-
ning handlar i stor grad om att utveckla nya nyckeltal för att den ekonomiska informationen 
skall rikta fokus mot områden som enligt den moderna verksamhetsstyrningen är viktiga att 
uppmärksamma (Lindvall 2001).  
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Långsiktig framgång enligt den moderna verksamhetsstyrningens kräver mer än det som 
går att utläsa med traditionella, finansiella nyckeltal. Företagets resurser består inte enbart 
av satsat finansiellt kapital, utan även av till exempel personalens kunskap och kundernas 
lojalitet. Därför blir nyckeltal som mäter dessa immateriella tillgångar viktiga. Ambitionen 
är att bedömningen av företagets framgång inte enbart skall baseras på historiska 
redovisningsbaserade mått, vilket är det vanligaste i dagens företag (Frenckner & Olve 
2004).  
 

Metoderna och teknikerna som de senaste åren har presenterats för att stödja en mer 
processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning är många. Balance Scorecard är ett 
exempel på en metod som växte fram ur behovet av nya mätetal. Den utgår ifrån både 
finansiella och icke-finansiella nyckeltal och har som har som mål att skapa balans i styr-
ningen och understödja förbättrings- och förändringsarbetet i företaget. Eftersom de icke-
finansiella nyckeltalen är relaterade till de aktiviteter som utförs i företagets kan med-
arbetarna lättare sätta sin egen arbetsprestation i relation till målet och måttet. Detta är en 
anledning till att dessa mått ofta har en större praktisk betydelse när det gäller att uppnå 
företagets strategier och mål (Olve et al. 1999).  
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3  METOD 
 
 

I detta kapitel redogörs för de vetenskapliga grundantaganden studien förhåller sig till, en 

presentation av hur uppsatsens sekundärkällor har samlats in samt en beskrivning av 

undersökningens tillvägagångssätt. Ambitionen är även att belysa vilken inverkan valen av 

metod haft på studien, för att på så sätt möjliggöra en kritisk granskning av studiens 

genomförande och resultat. 
 

 

3.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

Förförståelsen av det studerade området bygger på tidigare studier kring utvecklingen inom 
ekonomistyrningen. Den moderna verksamhetsstyrningens grundtankar och styrfilosofi 
samt förändringsprocessen vid utveckling och förändring av ett ekonomisystem är litteratur 
som framför allt studerats. Uppsatsen grundar sig i stort på ett hermeneutiskt förhållnings-
sätt. Utifrån litteratur och studier har jag skapat mig en förförståelse kring problematiken 
med att förändra ett företags styrning. I min vetenskapssyn påverkas bilden av verkligheten 
utifrån denna kunskap och föresatsen är att detta förhållningssätt skall leda till en ökad 
förståelse och möjlighet att tolka empirin.   
 

På grund av detta förhållningssätt valdes en deduktiv ansats. Genom att läsa litteratur och 
tidigare studier skapade jag mig en bild av viktiga delar att beakta för att en undersökning 
skulle kunna besvara uppsatsens problemformuleringar och syfte. Med utgångspunkt i den 
teoretiska referensramen skapads en operationalisering av teorin, som sedan använts som 
bas i datainsamling och analys. Kritiken mot detta sätt att arbeta är att det kan leda till att 
enbart den information som är relevant för forskaren undersöks. Detta kan göra att viktig 
information förbises, vilket skulle kunna leda till ett stöd för gjorda förväntningar 
(Jacobsen 2002). Jag har varit öppen för denna risk och har därför i mitt tolkningsarbete 
inte låtit eventuella fördomar leda till att jag bekräftar mina egna förväntningar. Eftersom 
nya infallsvinklar och synsätt har dykt upp under arbetets gång anser jag att jag varit 
mottaglig för nya synsätt. Valet av metod och tillvägagångssätt var även ett sätt att 
säkerställa att undersökningen var öppen för fler nyanser och kunskaper. 
 

3.2 DATAINSAMLING AV SEKUNDÄRKÄLLOR  
 

I detta avsnitt redovisas hur uppsatsens sekundärdata är insamlad och bearbetad. Sekundära 
källor innebär information som redan tidigare samlats in och analyserats av någon annan. 
Sådan information kan hämtas från dokument av olika slag, till exempel böcker och veten-
skapliga artiklar (Holme & Solvang 1997). Insamlandet av sekundärdata har styrts utifrån 
studiens problemformuleringar och syfte. 
 

Den teoretiska referensramen i denna uppsats är uppbyggd utifrån modern svensk litteratur 
som behandlar framväxten av den moderna verksamhetsstyrningen. Dessutom har en del 
äldre amerikansk litteratur inom området ekonomistyrning studerats. Böckerna är centrala i 
teoribildningen och en stor del av senare litteratur baseras på dessa böcker. Av denna 
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anledning har dessa ursprungskällor använts i de delar där böckerna fortfarande är aktuella.  
Övergången från den traditionella, transaktionsinriktade ekonomistyrningen till en process-
inriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning beskrivs framför allt i teoriböcker. Efter-
som utgångspunkten i uppsatsen är att finna en förklaring till vilka faktorer som påverkar 
och hindrar en utveckling av företagets styrning i enlighet med aktuella teorier, så föll det 
sig naturligt att en stor del av den teoretiska referensramen är hämtad utifrån dessa böcker. 
 

Det finns givetvis en risk att författarnas subjektiva uppfattningar kan påverka mig i min 
tolkning av litteraturen. Jag har inte intagit ett kritiskt förhållningssätt till de nya tankarna, 
utan istället försökt belysa svårigheter och förändringar som de nya tankarna kan medföra 
för ekonomifunktionen. Detta för att i så stor grad som möjligt hålla fast vid föresatsen att 
finna djupare förklaringar till vad som kan påverka en fortsatt utveckling av företagens 
ekonomistyrning i enlighet med litteraturen inom området.  
 

Tidigare studier kring utvecklingen av ekonomistyrningen i praktiken är begränsad och 
utgår ifrån att beskriva denna process i stora drag. Från dessa studier redovisas enbart de 
resultat som är relevanta för uppsatsens problemformuleringar och syfte. Det har däremot 
forskats mycket kring problematiken med att förändra ett ekonomisystem. Tidigare 
undersökningar som studerats behandlar faktorer i organisationen som kan försvåra själva 
förändringsprocessen. Genom att först översiktligt läsa igenom dessa studier har de som 
täcker områden som är av betydelse för studien valts ut.  
 

De vetenskapliga artiklar som använts har tagits fram genom att databaser tillgängliga på 
Karlstads universitet sökts igenom. Sökorden som använts är framför allt ekonomistyrning, 
verksamhetsstyrning och förändring av ekonomisystem. Tidskrifter och forskningsrapporter 
har även tagits fram genom att studera källförteckningar på böcker, artiklar och genom 
direkta tips från insatta personer inom ämnet.   
 

Den litteratur och de artiklar som den teoretiska referensramen är uppbyggd av har be-
arbetats genom att jag först skapade mig en överblick över tillgängliga källor. Den litteratur 
och de artiklar som var relevanta för uppsatsens syfte och problemformuleringar har sedan 
omsorgsfullt granskats. Slutligen har det insamlade datamaterialet analyserats och tolkats 
utifrån studiens problemformuleringar och syfte. 
 

3.3 VAL AV METOD 
 

Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ ansats. I och med att tidigare studier som 
undersökt controllerns syn på utvecklingen och svårigheterna med att förändra ett 
företagets ekonomistyrning är kvantitativa, var ambitionen att ett kvalitativt tillväga-
gångssätt skulle skapa en mer nyanserad, detaljerad och fördjupad förståelse kring pro-
blematiken. Eftersom en kvalitativ undersökning vilar på de enskilda respondenternas 
upplevda erfarenhet ökar det även studiens interna giltighet och gör den öppen för nya 
infallsvinklar eftersom den ger utrymme för stor flexibilitet (Jacobsen 2002).  
 

En problematik med den kvalitativa ansatsen är att den externa giltigheten kan bli 
begränsad (Jacobsen 2002). Eftersom jag utgick från tidigare studier inom ämnet var min 
föresats att öka den externa giltigheten på de områden som studien gav liknande resultat. 
En annan nackdel med metoden är att den är resurskrävande och fordrar många variabler, 
något som gjort att antalet respondenter därför inte blivit så många. Den kvantitativa 
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metoden ger en större extern giltighet, men gör även att företaget enbart mäts med en ytlig 
prägel och även har en risk att skapa en distans mellan respondent och undersökare 
(Jacobsen 2002). För att förstå problematiken med att förändra och utveckla ett företags 
ekonomistyrning krävs en närhet till undersökningsobjektet och enskilda respondenters 
upplevda erfarenheter för att öppna upp för en ökad förståelse och kunskap. Inom dessa 
områden finns den kvalitativa metodens styrkor och därför ansåg jag att denna metod var 
mest lämpad för syftet och för att studiens problemformuleringar skulle kunna besvaras.  
 

3.4 INSAMLING AV EMPIRI 
 

Utifrån val av metod var intervjuer ett naturligt val för insamling av data. För att samla in 
data valdes individuella intervjuer. I första hand för att få fram en detaljerad bild av hur 
controllern och ekonomifunktionen arbetade, men även för att denna typ av intervjuer lyfter 
fram den enskildes inställning, uppfattning och tolkning av ett fenomen (Jacobsen 2002). 
Eftersom syftet inte enbart var att analysera ekonomifunktionens arbetssätt, utan även 
controllerns egen syn på problematiken vid en förändring av företagets styrning ansåg jag 
att detta insamlingsförfarande vara mest lämplig för undersökningen.  
 

3.4.1 URVAL 

 

Oavsett vilken metod en studie utgår ifrån så måste ett urval göras, om vem eller vilka som 
skall delta i undersökningen. I en kvalitativ undersökning används ofta ett begränsat antal 
respondenter, som tillsammans bidrar med omfattande och detaljerad information. Ut-
gångspunkten i detta urval är att antal och valet av respondenter skall vara lämpliga för att 
belysa forskningsfrågorna (Holme & Solvang 1997). 
 

För att få en så bred kunskap som möjligt inom ämnet valdes företag i olika verksamhets-
områden. På grund av min bostadsort blev följden att mer än hälften av företagen verkade 
inom turismbranschen, men på grund av varierade storlekar och inriktning anser jag ändå 
att detta urval gav olika infallsvinklar. Eftersom verksamhetsstyrningen blir allt viktigare 
och mer komplex ju fler personer som skall påverkas och styras, så valdes företag med mer 
än 100 anställda.  
 

Intervjuerna genomfördes med den person som var ansvarig för företagets ekonomistyr-
ning, med andra ord controllers och ekonomichefer. Anledningen till detta var dels för att 
det är dessa personer som bäst kan beskriva ekonomifunktionens arbetssätt och företagets 
ekonomistyrning. Men även för att det skulle vara möjligt att i analysen jämföra de hinder 
och problem som controllern belyser med de som undersökningen identifierar genom en 
analys av företagets rutiner, kommunikation och struktur. 
 

Intervjuerna genomfördes med fem stycken controllers/ekonomichefer. Mitt mål från 
början var att genomföra åtta stycken intervjuer, men på grund av inställda intervjuer och 
tidsbrist blev antalet lägre. Givetvis påverkar detta den yttre validiteten i arbetet genom att 
det försvårar möjligheten att generalisera resultaten. Men huvudsyftet med studien är inte 
att kunna generalisera, utan snarare skapa en djupare förståelse kring problematiken och 
möjliga faktorer som kan påverka utvecklingen av ett företags ekonomistyrning.  
 

Tyvärr var alla respondenterna i de studerade företagen män. Anledningen till detta är nog 
snarare att det är så att större delen av cheferna inom ekonomifunktionen består av män, än 
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att mitt urval på något sätt skulle vara snett. Inverkan på styrningen utifrån ett genus-
perspektiv är snarare ett intressant område att göra fortsatt forskning inom än att det skulle 
ha påverkat tillförlitligheten i mina resultat. 
 

3.4.2 UPPBYGGNAD AV INTERVJUFRÅGOR 
 

För att forma en struktur för undersökning och analys skapades med utgångspunkt i min 
teoretiska referensram ett verktyg för att kunna besvara uppsatsens problemformuleringar 
och syfte - undersökningens operationalisering. Intervjufrågorna utkristalliserades genom 
arbetet med operationaliseringen och följer därför samma struktur.  
 

Intervjumallen byggdes upp kring både öppna och konkreta frågor. Kritiken mot en allt för 
strukturerad intervju är att det bidrar till en slutenhet i datainsamlingen, medan en alltför 
öppen intervju kan ge alltför svåranalyserad och komplex information (Jacobsen 2002). 
Genom de strukturerade frågorna var målsättningen att få en så korrekt beskrivning som 
möjligt av rutiner och kommunikationsmönster, medan de öppna frågorna gav nya infalls-
vinklar, nyanser och djup i datamaterialet.  
 

Under intervjutillfällena följdes inte intervjumallen slaviskt, eftersom det är viktigt att 
respondenterna i största möjliga mån skall få utforma sina tankar och åsikter på ett naturligt 
sätt. Detta skapar en tillit som kan leda till ett större djup i datamaterialet, vilket är viktigt 
vid personliga intervjuer (Holme & Solvang 1997). Däremot gav intervjumallen en bra 
utgångspunkt i dialogen med respondenterna.  
 

Intervjufrågorna ställdes så neutralt som möjligt för att inte ge utrymme för att svaren 
skulle vävas in i ”fina ord”. Frågor som, ”sätter ni kunden i centrum i er styrning?,” ställdes 
inte eftersom antagligen alla respondenter skulle svara ja på den frågan. Och utifrån detta 
antagande skulle inte mina resultat vara giltiga, varken internt eller externt. Frågorna 
ställdes istället med utgångspunkten att respondenten skulle beskriva rutiner, kommunika-
tionsmönster och strukturer. Min intention var att få så ärliga svar som möjligt och därmed 
stärka den inre giltigheten i undersökningen. 
 

3.4.3 INTERVJUTEKNIK 
 

För att få en så riktig bild som möjligt av verkligheten, som respondenterna uppfattar den, 
redovisades empirin anonymt. Detta informerades respondenterna om innan intervjun. Den 
främsta anledningen var för att undvika att de förskönade verkligheten för att på så sätt 
marknadsföra och skapa legitimitet till sitt företag.   
 

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, eftersom intervjuer av detta slag oftast 
skapar ett förtroende som ger möjlighet till fler nyanser och större djup än telefonintervjuer 
(Jacobson 2002). Det gav mig även möjlighet att observera respondenternas kroppsspråk, 
vilket gör det enklare att ställa rätt följdfrågor när det blir tydligt att något ämne berör eller 
är känsligt. Respondenterna fick bestämma plats för intervjun och de genomfördes på 
respondenternas arbetsplats och på en enskild plats utan störningsmoment. 
 

Samtalen mellan mig och respondenterna tog drygt en timme, vilket kändes som en 
tillräcklig tid för att få fram relevant information. En bandspelare användes för att spela in 
intervjuerna. Genom att spela in intervjuerna kunde jag koncentrera mig på att intresserat 
lyssna på vad respondenterna berättade och iaktta deras inställning och kroppsspråk. Dess-
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utom gav det mig en möjlighet att ställa följdfrågor när nya infallsvinklar dök upp under 
intervjuernas gång. Bandspelare kan verka hämmande på respondentens svar. För att 
eliminera detta förklarades att anledningen till att samtalen spelades in var för att underlätta 
bearbetning av materialet och göra beskrivningen av empirin så riktig som möjligt. Jag 
kunde inte se att någon av respondenterna upplevde det som störande eller hämmande. En 
fördel med att banda intervjuerna var även möjligheten att lägga in direkta citat i beskriv-
ningen av empirin. Något som jag anser gör empirin mer intressant och variationsrik.  
 

3.4.4 BEARBETNING AV MATERIALET 
 

Intervjuerna bearbetades genom att jag skrev ner dem ordagrant. Därefter kategoriserade 
jag materialet med utgångspunkt i min operationalisering, samtidigt som information som 
inte var relevant för mina problemformuleringar och syfte sållades bort. Därefter sparades 
citat som kunde tydliggöra eller exemplifiera empirin på ett intressant sätt. För att öka 
tillförlitligheten i materialet och undvika feltolkningar av datamängden lät jag respon-
denterna läsa igenom en första sammanställning av intervjun. I de fall jag tolkat dem fel 
gjordes ändringar i datamaterialet. De få ändringar som gjordes påverkade inte resultatet, 
utan var snarare missuppfattningar av mindre detaljer från min sida.   
 

Utifrån min operationalisering kunde jag sedan följa en naturlig gång i analysen av 
materialet. Ambitionen är att detta förfarande skall underlätta en granskning av hur 
analysen av min empiri har gått till och vad som är grunden till gjorda tolkningar. 
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4  OPERATIONALISERING 
 
 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen redogörs i detta kapitel för de tolkningar 

som ligger till grund för studiens undersökning och analys. Ambitionen är att denna 

operationalisering skall fungera som ett verktyg för att kunna besvara uppsatsens problem-

formuleringar och syfte. 
 

 

Tidigare forskning och studiens teoretiska referensram har skapat en föreställning om vad 
som bör beaktas för att en analys skall ge svar på vilka faktorer i företaget som skulle 
kunna påverka eller hindra en fortsatt utveckling av ett företags ekonomisystem. Med dessa 
kunskaper som grund kommer detta kapitel att skapa en struktur för den fortsatta 
undersökningen och kommande analys. Jag kommer att belysa vilka variabler som kommer 
att studeras och på vilket sätt de olika indikatorerna från empirin kommer att analyseras. 
Flera olika aspekter kommer att vägas in och studien är även öppen för nya infallsvinklar 
under undersökningens gång.  
 

Operationaliseringen är uppbyggd i två delar. Den första delen, organisation och 
styrfilosofi, skall fungera som ett verktyg för att möjliggöra en analys av hur företagets 
rutiner, kommunikation och resurser skulle kunna försvåra eller hindra en utveckling mot 
en mer processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning. Syftet med den andra delen 
är att möjliggöra en beskrivning av vad ansvariga för ekonomifunktionen tror om den 
kommande utvecklingen av företagets ekonomisystem och vad de anser är de främsta 
hindren för en fortsatt utveckling och förändring. För att illustrera upplägget för 
operationaliseringen presenteras den övergripande i nedanstående figur. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanken är att upplägget även skall möjliggöra en jämförelse mellan de olika delarna, för att 
på så sätt kunna se eventuella skillnader i de hinder och svårigheter som går att identifiera 
genom en analys av företagets organisationsstruktur och styrfilosofi med de faktorer som 
företagets controller belyser. Ambitionen är att studien på så sätt också skall undersöka de 
hinder och svårigheter som controllern ställs inför i detta förändringsarbete. Studien gör det 
även möjligt att undersöka om de lyfter fram samma hinder och svårigheter som tidigare 
kvantitativa undersökningarna visat eller om det skiljer sig när de får chansen att ge djupare 
förklaringar och innebörd. 
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4.1 ORGANISATION OCH STYRFILOSOFI 
 

För att analysera vad det är för faktorer som kan påverka en utveckling och förändring av 
företagets ekonomistyrning kommer jag först att studera företagens organisationsstruktur 
och styrfilosofi. Ekonomifunktionens rutiner, kommunikation och resurser kommer att 
undersökas och analyseras utefter vilka hinder och svårigheter mot en fortsatt utveckling av 
företagets ekonomistyrning de kan utgöra.  
 

4.1.1 RUTINER OCH KOMMUNIKATION 
 

Tidigare studier om förändringsprocessen vid en utveckling av företags ekonomisystem 
visar att de rutiner som det dagliga arbetet vilar på kan bidra till att systemen blir svåra att 
förändra. Rutinerna kring hur den ekonomiska informationen kommuniceras är därför av 
stor betydelse för att tillförsäkra sig en acceptans och förståelse för nya rutiner och 
arbetssätt. Av denna anledning är det av stort intresse att ställa frågor kring företagens 
rutiner och kommunikationsmönster, för att på så sätt undersöka om dessa skulle kunna 
påverka och försvåra en utveckling av företagets ekonomistyrning mot en mer process-
orienterad och kundanpassad verksamhetsstyrning.   
 

Jag utgår ifrån antagandet att om rutiner måste förändras vid en utveckling av företagets 
ekonomisystem så är det även en faktor som kommer att påverka och försvåra detta 
förändringsarbete. Målet är att undersöka rutiner och kommunikationsmönster i ekonomi-
funktionens arbete där de traditionella arbetssätten skiljer sig från den moderna verksam-
hetsstyrningens idéer om hur ekonomifunktionen bör arbeta. Med detta i beaktande har jag 
utifrån den teoretiska referensramen kommit fram till att följande rutiner är av intresse att 
studera:  
 

� Rutiner kring hur den ekonomiska informationen framställs och distribueras 
 
� Rutiner kring den ekonomiska informationens innehåll 

 
� Rutiner bakom beslutsprocessen 

 
� Rutinerna kring uppföljnings- och analysarbetet 

 

Rutiner kring hur den ekonomiska informationen framställs och distribueras 
Redovisning och framställning av ekonomisk information kan beskrivas som en struktur av 
flera rutiner. Det första som kommer att undersökas är hur och när denna information 
framställs och rapporteras. Följande områden kommer att undersökas och empirin kommer 
att tolkas utifrån nedan gjorda antaganden.  
 

� Påtryckt eller efterfrågad information? 
Studien undersöker om den ekonomiska informationen är påtryckt eller efterfrågad, det vill 
säga om rapporterna tas fram när avdelningarna efterfrågar det eller om det sker enligt ett 
rutinartat och periodiskt återkommande sätt. Det kommer med andra ord att föras en disku-
ssion kring när och hur företagen rapporterar ekonomisk information, för att på så sätt 
kunna utläsa om det sker rutinartat x antal gånger i månaden eller om informationen tas 
fram när den efterfrågas. Är rutinerna statiska kommer det att tolkas som rutiner som måste 
förändras vid en utveckling mot en mer flexibel och lyhörd verksamhetsstyrning och därför 
kan försvåra förändringsprocessen. 
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� Vad rapporteras och till vem? 
Inom detta område kommer det att undersökas om det är en skillnad mellan vad som 
rapporteras till den högsta ledningen och internt inom företaget. Vem som styr vilken 
information som skall kommuniceras till medarbetarna i företaget kommer också att 
studeras. För att uppmärksamma medarbetarnas idéer och tankar och verka för ett ökat 
lärande och att beslut tas på lägre nivå närmare kund är det viktigt att medarbetarna ges 
möjlighet till tillräcklig information och att inte informationen ”hålls inne”. Om det finns 
en kultur att informationen endast kommuniceras till ägare och den högsta ledningen 
kommer det att tolkas som rutiner som måste förändras vid en utveckling av företagets 
ekonomistyrning mot en mer kundorienterad verksamhetsstyrning, vilket då leder till att 
förändringsprocessen kan försvåras. 
 

Rutiner kring den ekonomiska informationens innehåll 
Traditionellt sett har den ekonomiska informationen framför allt handlat om en 
detaljorientering. Den moderna verksamhetsstyrningen kräver en helhetssyn och en mer 
framåtriktad information, varför det är av intresse att studera den ekonomiska informa-
tionens innehåll. 
 

� Detalj och del eller mål och helhet? 
Studien kommer att undersöka hur detaljerad den ekonomiska informationen är och vilket 
fokus den har. Diskuteras avvikelser och resultat på kontonivå eller i sin helhet och läggs 
fokus på kostnader och intäkter eller på kundvärden? Om informationen är detaljerad och 
fokus läggs på en kostandsorientering istället för på vilket värde de utförda aktiviteterna 
skapar kommer det att tolkas som rutiner som måste förändras vid en utveckling av före-
tagets ekonomistyrning mot en mer värdeskapande verksamhetsstyrning och därför kan 
försvåra förändringsprocessen. 
 

� Statisk eller flexibel information? 
Det är intressant att undersöka om den ekonomiska informationen som rapporteras följer 
samma mönster och är likriktad oavsett vilken avdelning den vänder sig till eller om 
avdelningarnas behov uttolkas och rapporterna situationsanpassas. Om informationen som 
rapporteras inte är flexibel kommer det att tolkas som rutiner i redovisningsarbetet som 
måste förändras vid utvecklingen av företagets ekonomistyrning mot en mer flexibel 
verksamhetsstyrning. 
 

Rutiner bakom beslutsprocessen 
Hur företagets ekonomistyrning ser ut har stor inverkan på beslutsfattandet inom företaget. 
Det som rapporteras skall stödja ett beteende och ge trygghet i de beslut som fattas. För att 
se om kommunikationen och ansvarfördelningarna på företagen stödjer ett beteende och 
ger en trygghet i den förändringsprocess som måste till för en fortsatt utveckling av 
företagets ekonomisystem kommer nedanstående områden att undersökas:  
 

� Sker kommunikation vertikalt eller horisontellt? 
Undersökningen kommer att granska hur kommunikationen av nya regler och beslut 
kommuniceras och grundas. Tas beslut om nya regler och rutiner fram gemensamt med 
företagets medarbetare eller diskuteras dessa frågor enbart på företagets ledningsmöten och 
kommuniceras sedan ut till avdelningarna genom direkta direktiv? Den moderna 
verksamhetsstyrningen bygger på en dialog med företagets medarbetare som grund för 
beslut och nya rutiner. Sker kommunikationen vertikalt, uppifrån och ner, inom företaget 
kommer det att tolkas som ett kommunikationsmönster i organisationen som måste 
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förändras vid en utveckling av företagets ekonomistyrning och därför kan försvåra 
förändringsprocessen mot en mer horisontellt orienterad verksamhetsstyrning.  
 

� Ansvar och befogenhet 
Studien kommer att undersöka hur ansvar, befogenhet och påverkbarhet hänger samman i 
företagens organisation. Frågor inom detta område kommer att ställas för att undersöka hur 
ansvarsfördelningen på företaget ser ut. Har personer ekonomiskt ansvar för områden de 
inte har befogenhet att påverka är detta något som skulle kunna påverka utvecklingen mot 
en mer kundorienterad styrning där det är viktigt att de som har ansvar för kundkvalitet 
även har befogenhet att påverka dessa områden. 
 

Rutinerna kring uppföljnings- och analysarbetet 
Den horisontellt inriktade verksamhetsstyrningen ställer krav på samordning, möten för 
diskussion och lärande. Därför är det av intresse att se hur uppföljnings och utvecklings-
arbetet ser ut på företaget.  
 

� Uppföljningsmöten 
Studien kommer att undersöka hur uppföljningsarbetet i företaget ser ut samt vilka rutiner 
de har för möten och uppföljning. Diskuterar de enbart vad som har hänt eller diskuterar de 
om framtida förbättringar? Jag kommer även att se närmare på hur de åtgärder som 
diskuteras på dessa möten ser ut. Ligger fokus på åtgärder som innebär kostnads-
minskningar eller på hur de skall öka värdet för kunderna och därmed öka intäkterna. Om 
de sällan har möten för utveckling och uppföljning samt om uppföljningsarbetet följer ett 
reaktivt mönster kommer det att tolkas som rutiner i möteskulturen som måste förändras 
vid en utveckling av företagets ekonomistyrning mot en mer horisontellt uppbyggd och 
framåtsträvande verksamhetsstyrning och därför kan försvåra förändringsprocessen.  
 

4.1.2 RESURSER OCH KUNSKAP  
 

De studier som undersökte vad de ansvariga för ekonomifunktionen själva ansåg vara de 
största hindren för en fortsatt utveckling visade att den nuvarande arbetsbördan, befintliga 
system samt kompetensen på ekonomifunktionen var faktorer som de ansåg låg i vägen för 
en fortsatt utveckling av ekonomifunktionen och dess arbete. Det är därför intressant att 
undersöka hur företagets resurser skulle kunna påverka en fortsatt utveckling av företagets 
ekonomistyrning. Personella resurser och kompetens kommer att studeras, men även andra 
resurser som till exempel tekniska hjälpmedel och det ekonomiska utrymmet på 
ekonomifunktionen för fortsatta investeringar. Studien kommer med andra ord att under-
söka följande områden: 
 

� Personella resurser 
Studiens föresats är att studera ekonomifunktionens personella resurser, för att på så sätt 
analysera om det finns utrymme för utveckling i den befintliga ekonomifunktionen eller om 
en förändring skulle ställa krav på nyanställningar. Frågorna kommer att behandla om 
ekonomifunktionen har fått fler och nya uppgifter de senaste åren, om ekonomifunktionen 
har minskat eller ökat i personalstyrka, samt hur de anser att den nuvarande arbetsbördan 
ser ut och om det finns utrymme för förändrade eller utökade arbetsuppgifter med befintlig 
arbetsstyrka. Denna data kommer sedan analyseras för att se om den nuvarande arbets-
bördan och personella resurser skulle kunna påverka en fortsatt utveckling av företagens 
ekonomistyrning. 
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� Kompetens 
Undersökningen kommer att behandla hur företagens nuvarande kompetensnivån ser ut, för 
att sedan kunna analysera om de anställda har den kompetens som behövs för ett mer 
analysinriktat och flexibelt ekonomiarbete. Det kommer även att undersökas vilken 
kompetens som controllern anser är viktigast för de anställda på ekonomifunktionen, samt 
om de har denna kompetens idag och vad de tror om framtiden. Målet är att sätta dessa i 
relation till varandra i analysen för att på så sätt se om de premierar de kompetenser som är 
viktiga för en utveckling av en mer stödjande och analytisk ekonomifunktion. 
 

� Tekniska hjälpmedel 
För att de rent transaktionsorienterade arbetsuppgifterna skall kunna effektiviseras så att 
ekonomifunktionen kan avsätta tid för andra mer värdeskapande aktiviteter krävs det i vissa 
fall nya tekniker och system. Studien kommer att undersöka om de har satsat på nya system 
de senaste åren samt om det finns resurser för nya investeringar inom detta område.   
 

� Fokus i arbetet 
För att undersöka arbetsbördan för de ansvariga på ekonomifunktionen kommer jag att 
ställa frågor kring vad de lägger mest tid på i sitt arbete och vilka områden de gärna hade 
fokuserat mer på om de hade haft tid. En uppskattning kommer att göras på hur stor del av 
ekonomifunktionens arbete som idag avsätts till rent traditionella, transaktionsinriktade 
arbetsuppgifter. Framför allt för att se hur stort behov det finns för mer personella resurser 
vid en utveckling av en mer stödjande, flexibel och analytisk ekonomifunktion.  
 

4.2 EKONOMIFUNKTION 
 

Denna del avser att beskriva vilka nyckeltal respondenterna arbetar med, men även deras 
syn på företagets ekonomistyrning, utvecklingsbehov och vad de tror är de största 
svårigheterna och hindren mot en förändring och utveckling av företagets ekonomisystem. 
Föresatsen är att undersöka om de svårigheter och hinder som företagets controller lyfter 
fram skiljer sig från de hinder och svårigheter som en analys av företagets organisation och 
styrfilosofi gör gällande. 
 

4.2.1 NYCKELTAL OCH UTVECKLING 
 

Denna del i undersökningen syftar till att empirin skall kunna ge en övergripande 
beskrivning över vilka nyckeltal och ekonomisk information som företaget fokuserar på. 
Detta för att ge en grund till analyserna om den fortsatta utvecklingen av företagets 
ekonomistyrning och vilka hinder mot en fortsatt utveckling det finns.  
 

Studien kommer att undersöka vilka nyckeltal respondenten anser är viktigast, hur de 
arbetar med de icke-finansiella nyckeltalen och hur de kommer till uttryck i styrnings-
arbetet. Arbetar de enbart med finansiella nyckeltal i rapportering och uppföljning kommer 
jag att tolka detta som att det finns ett perspektiv på styrningen i företaget som måste 
ändras för att en fortsatt utveckling skall vara möjlig.  
 

Hur controllern ser på ekonomifunktionens roll i företaget kommer att undersökas för att ge 
en bild av deras syn och inställning till ekonomifunktionens del i företagets verksamhet och 
vad de tror om den framtida utvecklingen. 



OPERATIONALISERING 
 

 

29 
 

 
 
 
 

4.2.2 HINDER OCH PÅVERKANDE FAKTORER 
 

Syftet med denna del i operationaliseringen är att undersöka vilka svårigheter och hinder de 
ansvariga för ekonomifunktionen själva anser finns i företaget mot en fortsatt utveckling av 
företagets ekonomisystem. Det är även av intresse att se om liknande hinder och 
svårigheter som belystes i Jansson och Kallins (2000) och Gates (1997) kvantitativa enkät-
undersökningar framkommer i denna djupgående undersökning.  
 

I denna avslutande del kommer jag inte att ställa några strukturerade frågor, utan mitt mål 
är att respondenterna skall få prata fritt om vad de tror är de största svårigheterna och 
hindren mot en utveckling och förändring av företagets ekonomistyrning. 
 
 
 
 
 
 



EMPIRI 
 

 

30 
 

 
 
 
 

5  EMPIRI 
 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från undersökningens intervjuer. Jag 

redogör för de förhållanden som möjliggör att en analys av detta material kan leda fram 

till att uppsatsens problemformuleringar kan besvaras och syfte uppnås. Operationa-

liseringen har varit utgångspunkten för insamlandet av empirin, varför det empiriska 

materialet presenteras utifrån en liknande struktur. 
 

 

5.1 RESPONDENT 1  
 

Företaget som den första respondenten arbetar på är ett serviceföretag inom turism-
branschen. Eftersom verksamheten är säsongsbetonad varierar antalet anställda under året. 
På högsäsong har företaget cirka 150 anställda, varav femton är helårsanställda. Ekonomi-
avdelningen består av två personer. Företaget sätter kunden i fokus i strategier och visioner 
och har en omsättning på cirka 100 miljoner. Respondenten arbetar som controller och är 
även vice VD på företaget.  
 

Rutiner och kommunikation 
 

Företagets ekonomiska information skapas och levereras enligt fasta rutiner. 
Lönestansning, månadsbokslut och andra rapporter distribueras vid fasta datum varje 
månad. Budgetarbetet genomförs en gång om året och följs upp med rullande prognoser. 
Varje månad görs ett totalt månadsbokslut och det är därför viktigt att alla tidsramar hålls. 
 

Varje avdelningsansvarig har totalt resultatansvar för sin avdelning. Det innebär att de är 
ansvariga för både kostnader och intäkter, men även för avdelningens medarbetare och 
produkternas kvalité. Uppföljningen sker månadsvis när månadsbokslutet är klart. Den eko-
nomiska informationen följer samma mönster varje gång och det är ingen skillnad på vilken 
information som presenteras till de olika avdelningsansvariga.  
 

Informationen selekteras beroende på vem som är mottagare. Ju längre ner i organisationen 
som informationen kommuniceras desto mindre detaljerad information presenteras. 
Respondenten anser att avdelningsansvariga och arbetsledare har den information de 
behöver, men han önskar att de hade använt sig mer av den information de har tillgång till 
för att kunna styra rätt. Som han själv uttrycker det: 
 

”Det vi ser när vi jagar på vissa avdelningar att verkligen göra det vi har sagt, så ger 

det resultat också”                
 

Uppföljningen görs med alla avdelningsansvariga på samma gång och resultatet följs upp 
genom att utfallet jämförs med uppsatta budgetmål. Är det stora avvikelser från budget på 
någon avdelning så sker det en individuell genomgång med den ansvarige för denna 
avdelning. Förutom resultatet presenteras även månadens marknadsundersökningar. Dessa 
diskuteras framför allt i termer av hur personalens beteende påverkar gästens upplevelse.  
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Företaget genomför inga medarbetarundersökningar, men respondenten är medveten om att 
detta är något som de borde bli bättre på. Han anser främst att det handlar om en 
prioriteringsfråga om var de skall lägga resurserna.  
 

Den ekonomiska informationen rapporteras på summerad nivå när det gäller intäktssidan 
och sedan följer de upp personalkostnader, råvarukostnader, övriga kostnader och resultat. 
På kontonivå diskuterar de enbart om det är en anmärkningsvärd avvikelse mot uppsatt 
budget eller föregående år. När inte resultatet blir som förväntat ställs högre krav på de 
avdelningsansvariga att stimulera intäkterna och hålla i kostnaderna. Respondenten menar 
att det då blir ett större fokus på kostnaderna och att den ekonomiska informationen 
penetreras hårdare. Går det bra för företaget anser han att det är lättare att ha överseende 
med att någon månad missa någon del.  
 

Beslutsfattandet inom företaget sker hierarkiskt, framför allt när det gäller ekonomi och 
styrning. Respondenten anser att det är mellanchefernas agerande som gör att besluten och 
kommunikationen sker vertikalt. För att förklara detta säger han: 
 

“Ingen skulle bli gladare än jag om varje enskild mellanchef tog, så att säga, ett 

större eget initiativ till sina beslut och drev sin egen fråga mycket hårdare. Det skulle 

ju underlätta mitt jobb. Så länge man inte gör det eller kanske gör någonting som 

strider mot totala bolagets mål och vision så blir det ju så att man toppstyr” 
 

Resurser och kunskap 
 

Företaget har de senaste åren satsat på flera olika system för att underlätta och effektivisera 
det dagliga arbetet på ekonomikontoret. Nya system har implementerats på områdena 
ekonomi, fakturahantering, lönerapportering och system för marknadsundersökningar. Där 
det saknas system är framför allt för att följa upp medarbetarnas nöjdhet och respondenten 
saknar ett informationssystem som kan koppla samman de andra systemens data för att på 
så sätt snabbare och bättre kunna presentera bra uppföljningsrapporter till de olika 
avdelningarna.  
 

Respondenten anser inte att arbetsbördan eller trycket på ekonomiavdelningen har ökat, 
snarare tvärt om. Anledningen till detta anser han är de nya systemen som har underlättat 
det dagliga transaktionsarbetet. Till följd av detta har ekonomiavdelningen halverat sin 
arbetsstyrka under de senaste åren.  
 

Den största delen av respondentens arbetstid går till kontakt med VD, planeringsarbete, 
budgetarbete och annat styrningsarbete. Totalt på ekonomiavdelningen uppskattar han att 
75 procent består av traditionella transaktionsinriktade ekonomiuppgifter och resterande tid 
läggs på analys, strategi, uppföljningsarbete m m. 
 

Kompetensnivån är inte något som respondenten anser vara ett problem på ekonomi-
avdelningen. En har högre ekonomisk utbildning och kompetensutveckling pågår löpande. 
Han anser att noggrannhet är en viktig kompetens att ha, men i framtiden tror han att allt 
fler måste lära sig att analysera och ifrågasätta utdata, samt att controllerfunktionen på 
företaget kommer att bli viktigare.   
 

Nyckeltal och utveckling 
 

Företaget arbetar i stort sett enbart med finansiella nyckeltal. Det handlar framför allt om 
nyckeltal som speglar personalkostnad och råvarukostnad. Som motiv till denna fokusering 
menar respondenten att en stor del av omsättningen ryms inom dessa områden.  
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Kundundersökningarna som företaget arbetar med är kvalitativa undersökningar och inte 
något som presenteras eller jämförs i nyckeltalsformat. De arbetar heller inte med några 
andra icke-finansiella nyckeltal eller mätningar. Respondenten understryker däremot att det 
är viktigt att det finns balans mellan kvalité och ekonomi. 
 

Respondenten anser att ekonomifunktionen har en viktig och styrande roll i företaget. Med 
styrande menar han att de framför allt handlar om ett förebyggande arbete. Att ekonomi-
funktionen är med ända från start både i planeringsarbetet, beslutsfattandet och sedan i 
uppföljningsarbetet när det handlar om att sätta in åtgärder i rätt tid.  
 

Nya krav som respondenten tror kommer att ställas på företagets ekonomiavdelning i 
framtiden handlar framför allt om externa krav i form av nya lagar och regler. Internt tror 
han inte att det kommer att ställas så mycket nya krav eftersom de har ett så utvecklat 
system idag. Respondenten ser inte någon direkt påverkan som en ökad konkurrens skulle 
ha på företagets ekonomistyrning. Han menar snarare att detta är ett problem. Att de inte är 
konkurrensutsatta och därför inte på samma sätt som andra avdelningar får nya influenser 
att göra på ett annat sätt och utvecklas.  
 

Hinder och påverkande faktorer 
 

Respondenten anser att när företaget har bestämt sig för att de behöver genomföra 
förändringar är det inte resurser, system eller kunskap som utgör något hinder. Han menar 
istället att det svåra är att få de nya idéerna och arbetssätten att bli accepterade och 
efterlevda i organisationen. Han tar exempel från tidigare förändringsarbeten som visat att 
det är själva förändringsprocessen som är det svåra. Som han själv uttrycker det:  
 

”Gör man bara det smart så är det oftast inga större problem” 
 

Respondenten anser att personalens motvilja till förändringar kan vara ett stort problem för 
nya idéer och arbetssätt. Med glimten i ögat säger han: ”Alla ekonomiassistenter, höll jag 
på att säga, är fyrkantiga.” Anledningen till detta tror han är för att de är vana att göra på 
ett visst sätt och att det därför skapar en trygghet. Detta är något som han uppmärksammat 
på flera av de arbetsplatser han arbetat på. 
 

Förändringsprocessen är det svåra med själva genomförandet av nya idéer och arbetssätt, 
men när det gäller utvecklingen av företagets ekonomistyrning så anser respondenten 
snarare att det handlar om att det är svårt att se vad som behöver förändras och utvecklas. 
För att förtydliga detta avslutas redogörelsen för denna intervju med två citat från 
respondenten:  
 

”Det tror jag egentligen är en brist i många företag i våran storlek, att inte man kan 

lyfta ekonomiavdelningen tillräckligt högt, för man vet inte bättre” 
  

”Resurserna kan du alltid skaka fram. På ett eller annat sätt motivera att det här 

måste vi göra. Problemet är nog snarare kunskapen om vad det är vi skall göra. Vår 

ekonomiavdelning blir ju inte bättre än vad jag är. Det är ju defakto så. Jag är ju, så 

att säga, det största hindret till att gå vidare till någonting som jag inte känner till.” 
 
 
 
 
 
 
 



EMPIRI 
 

 

33 
 

 
 
 
 

5.2 RESPONDENT 2 
 

Den andra respondenten arbetar på är ett företag inom turismbranschen. Företaget omsätter 
cirka 80 miljoner. Verksamheten är säsongsbetonad och därför varierar antalet anställda 
under året. På högsäsong har företaget cirka 160 anställda, varav 40 är helårsanställda, och 
ekonomiavdelningen består av fem personer. Respondenten arbetar som ekonomichef, 
sitter med i företagets ledningsgrupp och är även ansvarig för företagets ekonomistyrning 
eftersom det inte finns någon specifik controllertjänst på företaget.   
 

Rutiner och kommunikation 
 

Företagets ekonomiska information skapas och levereras enligt fasta rutiner. Budgetarbetet 
sker periodiskt en gång per år och varje månad görs ett månadsbokslut, som sedan 
rapporteras till ledningsgruppen och styrelsen. Varje avdelningsansvarig har ett totalt 
resultatansvar. Det innebär att de har ansvar för intäkter, kostnader, personal och kvalité för 
sin avdelning.  
 

Den ekonomiska information som rapporteras anpassas efter vem som är mottagare. Detta 
gäller bland annat bank, revisorer, styrelse, ledningsgrupp och den övriga organisationen. 
På ledningsgruppsnivå är informationen mer detaljerad, medan det blir en mer övergrip-
ande presentation till de övriga grupperna.  
 

De flesta besluten på företaget tas på ledningsgruppsnivå. Respondenten menar att det är 
den ansvariga som har lagt budgeten som tar de avgörande besluten, men att de måste 
diskuteras med ledningsgruppen. Den avdelningsansvarige har varje vecka möten med sina 
medarbetare där mindre beslut som rör den dagliga verksamheten fattas.  
 

Varje månad sker en genomgång av resultatet med ledningsgruppen. De ekonomiska 
rapporterna följer samma mönster oavsett avdelning och resultaten gås igenom på ett 
likartat sätt med alla avdelningsansvariga. Uppföljningsmötena är i stort sett reaktiva, vilket 
innebär att fokus ligger på en diskussion om förra månadens utfall i jämförelse med 
uppsatta budgetmål, men de diskuterar även åtgärder inför framtiden och strategiska frågor.  
 

Varje månad sker även ett personligt uppföljningsmöte med varje avdelningsansvarig. 
Denna genomgång sker på detaljnivå, det vill säga konto för konto. Uppföljningsarbetet 
handlar framför allt om att gå igenom hur kostnadssidan i resultaträkningen ser ut i jäm-
förelse med uppsatta budgetmål.  
 

När inte resultatet blir som förväntat arbetar de framför allt med att diskutera hur de kan 
effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Respondenten påpekar att det är svårt att göra 
något åt intäkterna som ger direkta resultat. Han uttalar även följande antagande:  
 

”Så är det nog på alla företag att man håller koll på kostnaderna hela tiden” 
 

Resurser och kunskap 
 

Förutom ett nytt kassasystem har företaget inte satsat på några system för att effektivisera 
det dagliga transaktionsarbetet på ekonomifunktionen, men som stöd för de avdelnings-
ansvariga har det införts en ny budgetrutin.    
 

Respondenten anser att antalet arbetsuppgifter för ekonomiavdelningen har ökat de senaste 
åren, framför allt på grund av att det nu ställs högre krav på analyser än det gjordes förut. 
Antalet anställda är i stort sett oförändrad och han ser inte att det finns så mycket utrymme 
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för fler arbetsuppgifter med befintlig arbetsstyrka. Däremot tror han inte att de kommer att 
behöva anställa några fler personer, utan att de har en lagom nivå nu. 
 

Den största delen av respondentens arbetstid går åt till kontakter med VD och övriga 
ledningen i form av möten och uppföljning, samt att ta fram rapporter som skall användas 
som beslutsunderlag. Respondenten menar att han gärna hade lagt mer tid på att stötta 
ekonomiavdelningen och utveckla deras rutiner och rapporteringssystem om han hade haft 
mer tid. Han uppskattar att ungefär 90 procent av ekonomifunktionens arbete består av 
traditionella transaktionsinriktade arbetsuppgifter. Övriga delen utgörs av analys-, 
uppföljnings- och strategiarbete, vilket det enbart är han själv på ekonomifunktionen som 
arbetar med. 
 

Personalen på ekonomiavdelningen går kurser en gång om året och en har högre ekonomisk 
utbildning. Respondenten anser att redovisningskunskap och noggrannhet är den viktigaste 
kompetensen att besitta på ekonomiavdelningen, men att en ökad IT-kunskap kommer att 
krävas i framtiden.  
 

Nyckeltal och utveckling 
 

Företaget arbetar i stort sett enbart med finansiella nyckeltal. Några exempel på finansiella 
nyckeltal som de belyser är soliditet, personalkostnad och varukostnad i procent av 
omsättningen. På frågan om vilka nyckeltal som får mest fokus svarar respondenten så här:  
 

”Just nu jobbar vi mycket med personalkostnader i relation till omsättningen” 
 

Ekonomifunktionen arbetar inte med några icke-finansiella nyckeltal i sitt uppföljnings-
arbete. Att mäta kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet ligger på andra avdelningar och inte 
något som respondenten exakt vet hur det går till eller följs upp. Marknadsavdelningen är 
ansvarig för kundundersökningarna och dessa presenteras varje vecka på ledningsgrupps-
mötena. En gång varje år genomförs en medarbetarundersökning som personalavdelningen 
är ansvarig för, men varken medarbetarundersökningar eller kundundersökningar är något 
som ligger på ekonomiavdelningen och används därför inte som verktyg i ekonomi-
styrningen.    
 

Respondenten anser att ekonomifunktionen är en central avdelning på företaget eftersom de 
är med och påverkar i stort sett alla beslut. Han ser avdelningen som både en stödjande och 
kontrollerande enhet för de andra avdelningarna. Företaget har tidigare inte arbetat speciellt 
mycket med ekonomistyrning utan det är något som har utvecklats de senaste åren. Han 
tror att controllerfunktionen blir allt viktigare i framtiden eftersom styrelse och ledning 
kommer kräva djupare analyser som grund i sina beslut.  
 

En ökad konkurrens anser respondenten framför allt gör att alla led i styrningen måste 
skärpas, för att planerade investeringar fortfarande skall kunna genomföras. Som han själv 
formulerar det:  
 

”Man måste ju skärpa alla bitarna. Skärpa säljet. Skärpa kostnadsbiten. Det är så 

oerhört viktigt att få ett bra resultat för det är så mycket investeringar som måste 

göras”   
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Hinder och påverkande faktorer 
 

Respondenten anser att det är många på ekonomiavdelningen som har en motvilja mot 
förändringar och den främsta orsaken till detta tror han är att de har arbetat för länge på 
samma arbetsplats och på samma sätt. Som han själv uttrycker det: 
 

”Det är trögt.....det finns många som har väldigt svårt för nya rutiner” 
 

Han anser inte att resurser är något hinder för en fortsatt utveckling av företagets ekonomi-
styrning. Han tror däremot att kompetensen hos personalen kan vara ett hinder i framtiden. 
Dels för att de måste ha en större IT-kunskap, men även för att de måste vara öppna för nya 
rutiner och andra arbetssätt. Så sammanfattningsvis anser respondenten att det är 
kompetens och förändringsbenägenhet hos ekonomiavdelningen som är de viktigaste 
faktorerna för en fortsatt utveckling av företagets ekonomistyrning. 
 

5.3 RESPONDENT 3 
 

Företaget som den tredje respondenten arbetar på är ett företag inom turismbranschen. 
Bolaget är börsnoterat och omsätter cirka 1 300 miljoner. Företaget sätter gästens 
upplevelse i centrum i strategier och visioner och är enligt verksamhetsberättelsen en 
processtyrd organisation. Bolaget är uppdelat i två affärsområden, där ett affärsområde i sin 
tur är uppdelat i fem verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde har en ekonomichef 
och respondenten arbetar som ekonomichef för ett av dessa. Eftersom det inte finns någon 
specifik controllertjänst så innefattar även tjänsten ekonomistyrningsansvar. Fortsättning-
svis kommer jag i stort sett enbart att behandla det verksamhetsområde som respondenten 
ansvarar för. 
 

Verksamhetsområdet omsätter runt 500 miljoner och eftersom verksamheten är säsongs-
betonad varierar antalet anställda under året. Under högsäsong har de runt 600 anställda, 
varav cirka 170 är helårsanställda. Ekonomiavdelningens storlek är också säsongsbetonad, 
men i stort består den av nio personer.  
 

Rutiner och kommunikation 
 

Företagets ekonomiska information skapas och levereras enligt fasta rutiner. Det löpande 
arbetet bakom månadsbokslutet följer ett bestämt tidsschema och budgetarbetet genomförs 
en gång om året och följs sedan upp med månatliga prognoser. Respondenten anser att 
budgetarbetet är en bra genomgång av företagets kostnader och ger dessutom ett underlag 
för analys av åtgärder och planering inför kommande år. Varje affärsområdeschef inom 
verksamhetsområdet ansvarar för sin egen budget och har totalt resultatansvar.  
 

Eftersom företaget är börsnoterat får de inte löpande gå ut med de totala månadsresultaten 
till sin organisation. Aktiemarknaden får inte påverkas och därför har de fasta datum då de 
presenterar sina delårsrapporter och det är även vid dessa tillfällen som de anställda får ta 
del av företagets totala resultat. Varje månad får alla affärsområdeschefer sin avdelnings 
resultat och har frihet att distribuera denna information vidare till sina medarbetare.   
 

Respondenten anser att ekonomiavdelningen är öppen för att leverera den information som 
medarbetarna kan behöva som grund för olika beslut. Som han själv uttrycker det: 
 

”Vi är ju en support och serviceavdelning, både till våra kollegor och externt” 
 

 



EMPIRI 
 

 

36 
 

 
 
 
 

Resultatrapporterna för respektive affärsområde följs upp varje månad med den ansvariga 
för respektive avdelning. Den ekonomiska rapporteringen är i stort sett reaktiv, vilket 
innebär att de diskuterar resultatet genom att jämföra det mot budgetmål och prognoser. De 
strategiska, framtidsplaneringen, sker oftast på separata möten.  
 

Enligt respondenten eftersträvar de att så många beslut som möjligt skall tas på avdelnings-
nivå, eftersom det annars skulle innebära allt för många frågor på ledningsnivå. Beslut i 
stora frågor skall däremot fattas i ledningsgruppen. Beslut om nya ekonomiska rutiner, 
exempelvis rapportvägar eller nya direktiv, kommer oftast från ledningsnivå och bollas 
sedan vidare i organisationen. Respondenten menar ändå att de är öppna för att idéer skall 
komma underifrån, som han själv uttrycker det: 
   
”Men vi försöker ju skapa en anda som gör att våra medarbetare, om de kommer på 

bra saker, så skall de få göra det, då skapar man ju kreativitet hos dom”   
  

Varje affärsområdeschef har ansvar och befogenhet att ta beslut och påverka sitt område så 
länge det sker inom budgetens ramar. Om de däremot vill genomföra någon investering 
eller liknande som faller utanför budgeten så tas de besluten gemensamt på ledningsnivå. 
 

På uppföljningsmötena går de igenom resultatet i sin helhet och sedan analyseras utfallet. 
Respondenten anser att det är olika beroende på hur resultatet ser ut vart fokus i 
rapporteringen ligger, men i stort ser rapporterna likadana ut med samma nyckeltal och 
information varje månad. När resultatet inte blir enligt uppsatta mål blir det en större fokus-
ering på kostnaderna, för att se till att alla arbetar för att hålla dom så effektiva som möjligt 
utan att det, om möjligt, skall märks någonting till kund. Respondenten belyser även 
svårigheten att balansera de kortsiktiga kraven på avkastning från aktieägarna med ett 
långsiktigt tänkande som är nödvändigt för att behålla kunder och växa på lång sikt. Han 
menar att det hela tiden handlar om att hitta en balans mellan resultat och nöjd kund index. 
 

Resurser och kunskap 
 

Ekonomifunktionen har de senaste åren effektiviserats, framför allt på grund av nya system 
och program. Detta har lett till att antalet anställda på ekonomiavdelningen har minskat. 
Respondenten hade önskat ännu mer resurser för att utveckla system för uppföljning och 
analyser, men menar för att det skall vara möjligt måste det gå att visa att de skulle ge 
resultat.  
 

Enbart en av de anställda på ekonomifunktionen har högre akademisk utbildning, men 
respondenten anser inte att de saknar någon kompetens. Framför allt eftersom de har 
mycket personal med lång arbetslivserfarenhet. Varje år identifieras utbildnings- och 
utvecklingsbehovet och de anställda får gå kurser om det finns behov. Den kompetens han 
tror kommer efterfrågas i framtiden är framför allt ökade IT-kunskaper.  
 

Respondenten uppskattar att cirka 90 procent av ekonomifunktionens arbete går till tradi-
tionellt ekonomiarbete och resten till andra områden som exempelvis analyser, upp-
följningsarbete och strategiarbete. Den största delen av respondentens egen tid går till de 
sistnämnda områdena, men han hade önskat att han hade haft ännu mer tid för analysarbete.  
 

Nyckeltal och utveckling 
 

Företaget arbetar både med finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Vilka nyckeltal de 
använder är beroende av vem de riktar sig till. I årsredovisningen presenteras de stora 
vanliga nyckeltalen, där mått som avkastning på eget kapital är ett viktigt nyckeltal. I 
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uppföljningsarbetet med de avdelningsansvariga ligger fokus på nyckeltal som mäter olika 
personalkostnader i relation till omsättningen.  
 

Företaget lyfter fram motiverade medarbetare och bra ledarskap som viktiga konkurrens-
faktorer. De har ledarskapsprogram för att kompetensutveckla sina ledare. Därför arbetar 
de även med icke-finansiella nyckeltal för att följa upp detta område. De mäter bland annat 
nöjd medarbetarindex och nöjd kundindex. De har två mätverktyg som ska synliggöra 
kompetensutvecklingens resultat kopplat till kundens upplevelse. Det ena verktyget mäter 
veckovis medarbetarnas beteende mot kund och resultatet av dessa används som coachning 
verktyg för medarbetarna. Det andra mätverktyget bygger på att identifiera de problem som 
kunden upplever. Detta resultat följs upp genom att de varje år försöker åtgärda de tio 
problem som kunderna upplevt som de största till kommande år. 
 

Respondenten ser främst att ekonomifunktionen skall ge support och service till de övriga 
avdelningarna. Men eftersom de även har externa krav att tillgodose, från exempelvis 
aktieägare, revisorer, banker, myndigheter, är det även viktigt att de hela tiden levererar 
korrekt information och det ställer krav på arbetsuppgifter som måste göras. Respondenten 
tror inte att konkurrensen tvingar fram ett ändrat sätt att styra företaget på, utan att det 
framför allt är externa krav på nya lagar och regler, aktieägarnas och företagets behov som 
styr utvecklingen inom ekonomistyrningen.  
 

Hinder och påverkande faktorer 
 

Resurser anser inte respondenten är något hinder för en utveckling av företagets ekonomi-
system. Så länge det går att motivera att satsningen ger resultat så är det inga problem. Som 
respondenten uttrycker det:  
 

”Min uppgift är ju, så att säga, att kunna bevisa och motivera att om vi gör den här 

saken så kommer det ge de här effekterna i slutändan” 
 

Respondenten menar att den största svårigheten med att få till en förändring av företagets 
ekonomisystem är att få medarbetarna med sig för att förändringen skall lyckas. Detta 
menar han ställer krav på cheferna att kunna motivera och engagera sin personal. Han anser 
att det är väldigt olika hur förändringsbenägna de anställda på ekonomiavdelningen är. 
Generellt anser han att ju längre personen har arbetat på företaget desto mindre mottagliga 
är de för nya sätt att arbeta på, men att det även handlar om hur förändringsbenägen 
personen i sig är. Han anser att det blir en balans mellan att skapa en trygghet för dom som 
inte är så förändringsbenägna och samtidigt kunna möta kraven från dom som vill 
utvecklas och förändras. Andra faktorer som han menar kan påverka är att det inte finns 
den kunskap hos alla som behövs för förändringen, vilket leder till ovilja och otrygghet.  
 

5.4 RESPONDENT 4 
 

Företaget som den fjärde respondenten arbetar på är ett tillverkande industriföretag och 
marknadsledande inom sitt segment. De har en omsättning på ca 150 miljoner och har god 
lönsamhet som stadigt ökat de senaste åren. Företaget har cirka 100 anställda och på 
ekonomiavdelningen arbetar tre stycken personer. Respondenten arbetar som ekonomichef, 
sitter med i företagets ledningsgrupp och är även ansvarig för företagets ekonomistyrning 
eftersom det inte finns någon specifik controllertjänst på företaget.  
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Rutiner och kommunikation 
 

Det löpande arbetet på ekonomifunktionen följer sedvanliga rutiner och varje månad gör 
respondenten en analys av månadsresultatet. Budgetarbetet genomförs en gång om året och 
följs upp med löpande prognoser för att stämma av de verkliga förhållandena.    
 

Varje månad presenteras månadsresultatet för ledningen på en övergripande nivå. Detta 
innebär att det inte görs några analyser eller rapportering av avdelningarnas eller de olika 
kostnadsställenas enskilda resultat. Det är enbart respondenten själv som går in och tittar på 
detaljer i resultatrapporten. Då handlar det framför allt om varulager och varukostnad.  
 

När månadsrapporten presenteras diskuteras framför allt avvikelser mot budget och 
föregående år. Månadsrapporterna presenteras för ledningsgrupp och styrelse, vilket även 
innebär att det är på denna nivå i företaget som beslut om eventuella åtgärder tas. En gång 
om året går de på ledningsmötet igenom företagets affärsplan och stämmer av att de arbetar 
mot rätt mål. 
 

Intäktsansvaret ligger på företagets försäljningsansvarig och en person har totalt 
kvalitetsansvar. Det finns sju olika kostnadsställen och de ansvariga för respektive 
kostnadsställe har ansvar för sina egna kostnader. Vid budgetarbetet en gång om året sker 
uppföljning av resultat och kostnader med de avdelningsansvariga. Då diskuteras i stort hur 
kostnaderna har utvecklats under åren och hur de skulle kunna arbeta effektivare på dessa 
områden.    
 

Kvartalsvis får varje kostnadsansvarig en resultatsammanställning över sitt kostnadsställe. 
De kan även på egen hand gå in i affärssystemet och ta fram information. I enstaka fall 
efterfrågas information från avdelningscheferna, som grund för en offert eller liknande. Då 
tar ekonomiavdelningen fram de underlag som behövs, men respondenten menar att det 
händer väldigt sällan eftersom de ansvariga för respektive kostnadsställe inte är i 
intresserade av den ekonomiska informationen. Till största del tror han att det är för att de 
inte har ett intresse för ekonomi, utan att deras fokus ligger på produktion. Med glimten i 
ögat säger respondenten:  
 

”Jag gör analysen och så bråkar jag lite med dom” 
 

Resultatet presenteras på en övergripande nivå till personalen, men det sker ingen 
detaljerad genomgång. Anledningen till detta menar respondenten är att det då finns en risk 
att de gräver ner sig i oväsentliga detaljer. Som han själv uttrycker det:  
 

”Jag ser egentligen inte att de skulle ha någon nytta av det” 
 

Väsentliga frågor och beslut skall alltid vara förankrade i ledningsgruppen, men hur 
besluten fattas och kommuniceras beror på situation och vad det är för beslut som tas. Det 
vanligaste är att besluten tas på ledningsgruppsnivå och sedan kommuniceras vidare till de 
personer i organisationen som berörs av besluten. 
 

Resurser och kunskap 
 

Företaget har nyligen bytt affärssystem för att underlätta och effektivisera det traditionella 
transaktionsarbetet på företaget. Det finns däremot inga tekniker eller system för att identi-
fiera och följa upp kunder och medarbetares behov, tillfredställelse och beteende.  
 

Respondenten anser att arbetsbördan på ekonomiavdelningen är normal och att det finns 
utrymme för förändrade och fler arbetsuppgifter med befintlig arbetsstyrka. Han tror inte 
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att arbetsuppgifterna kommer att öka så att de kommer att behöva anställa fler personer.  
 

På ekonomiavdelningen har de årligen utvecklingssamtal för att identifiera utbildnings-
behovet och en person på avdelningen har högre ekonomisk utbildning. Respondenten 
anser att det är viktigt att hela tiden arbeta för att bredda och dela kunskapen inom 
företaget, för att kunna stötta varandra, jobba över gränserna och som back up om någon 
blir sjuk. Han anser bland annat att ett stort ordningssinne och en viss analytisk förmåga är 
viktiga kompetenser för en anställd på ekonomiavdelningen. 
 

Respondenten anser att mest tid i hans dagliga arbete går åt till traditionella ekonomiupp-
gifter, men även till ledningsgruppsarbete, strategiarbete och diverse personalfrågor. Han 
uppskattar att ungefär 75 procent av ekonomifunktionens dagliga arbete är traditionella 
transaktionsinriktade ekonomiuppgifter. De områden som han gärna hade lagt mer tid på är 
att få mer kunskap om ekonomirelaterade arbetsuppgifter i verksamheten, som till exempel 
kalkyleringsarbetet bakom säljarnas offerter. Anledningen är för att han vill få bättre 
kontroll och möjlighet att kritiskt granska underlagen som avdelningarna lämnar ifrån sig.   
 

Nyckeltal och utveckling 
 

De arbetar i stort sett enbart med finansiella nyckeltal i den ekonomiska rapporteringen. 
Nyckeltalen de fokuserar på i uppföljningsarbetet handlar framför allt om lagret, till 
exempel omsättningshastighet, men även vinstmarginal och kassaflödesmått.    
 

Medarbetarundersökningar har genomförts och de följs upp genom att utfallet och 
eventuella åtgärder diskuteras, men det sker inga löpande mätningar på vare sig kund eller 
medarbetare där nyckeltal tas fram och jämförs. De använder sig inte av denna typ av 
information som verktyg i företagets ekonomistyrning.  
 

Företaget har inte arbetat speciellt mycket med nyckeltal eftersom de inte har haft ett bra 
system för detta. I och med det nya affärssystemet håller de på att arbeta fram en mall över 
vilka nyckeltal som de kommer att använda sig av i framtiden. Exempel på nyckeltal som 
respondenten anser är viktiga att arbeta med i framtiden är framför allt mått som 
kommunicerar kvalitetspriskostnad, sjukfrånvaro, leveranssäkerhet och reklamationer. 
 

Respondenten anser att ekonomifunktionen har en viktig roll i företaget. Framför allt när 
det handlar om att kommunicera ut en ekonomisk förståelse över vad saker kostar, vilket 
resultat de ger och att allt går rätt till. Han tror inte att företagets ekonomistyrning skulle 
förändras till följd av en ökad konkurrens, utan att det mer handlar om kvalitetskrav från 
kunderna som påverkar produktionen.  
 

Hinder och påverkande faktorer 
 

Respondenten anser inte att det är resurser som står i vägen för en fortsatt utveckling eller 
förändring av företagets ekonomistyrning. Nytt affärssystem har nyligen tagits i bruk och 
det finns goda möjligheter att få gehör för nya satsningar. Han anser inte heller att 
nuvarande arbetsbörda eller kompetens är något hinder mot en fortsatt utveckling eller för-
ändring. 
 

Det största hindret mot att göra förändringar anser respondenten handlar om verksamhets-
förståelse. Han menar att det inte är en självklarhet att alla är beredda att förändra sitt sätt 
att arbeta för att det skall underlätta för andra avdelningar om de inte har tillräcklig 
kunskap om de andras arbetsuppgifter.  
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5.5 RESPONDENT 5 
 

Den sista respondenten arbetar som controller på ett grossist och tillverkande 
handelsföretag. Under de senaste två åren har företaget expanderat och utökat sin 
verksamhet, till största del på grund av ett antal företagsförvärv. Detta har präglat stora 
delar av verksamheten och ställt nya krav på den ekonomiska rapporteringen. Denna 
expandering har lett till att företagets omsättning har dubblerats från cirka 300 till 600 
miljoner. Företaget har cirka 170 anställda och på ekonomiavdelningen arbetar sjutton 
stycken personer.  
 

Rutiner och kommunikation 
 

Företagets ekonomiska information skapas och levereras enligt fasta rutiner. Budgetarbetet 
genomförs en gång om året och följs upp med rullande prognoser. På grund av expansionen 
har kraven på ekonomisk rapportering ökat, framför allt från ägare och andra helägda 
bolag. 
 

Den ekonomiska rapporteringen sker enligt fasta rutiner och datum. När månadsbokslutet 
är klart presenteras det tillsammans med andra externa rapporter till ledningsgruppen och 
till bolagets andra helägda bolag. Detta görs en gång i månaden och viss rapportering sker 
även kvartalsvis. Varje vecka går ledningsgruppen dessutom igenom diverse rapporter som 
behandlar lagerutveckling och försäljningsstatistik och detta rapporteras även till de 
försäljningsansvariga.  
 

Uppföljningsarbetet sker enbart i ledningsgruppen. Där går de igenom resultatet i sin helhet 
och jämför det mot uppsatta budgetmål. Den ekonomiska informationen följer samma 
mönster varje gång och ingen uppföljning sker på detaljnivå. All ekonomisk information 
finns tillgänglig för alla om den efterfrågas, men det finns ingen kanal för att distribuera ut 
informationen till avdelningarna. Respondenten uttrycker det så här: 
 

”Hela kulturen på företaget bygger lite grann på, om du frågar får du svar” 
 

Respondenten menar att det ekonomiska ansvaret i stort sett ligger på ekonomichefen. Det 
finns ingen uppsatt budget med ramar för de olika avdelningarna och de har inget eget 
resultatansvar. De flesta beslut fattas på ledningsnivå och kommuniceras ut till avdelning-
arna via diverse möten. Respondenten anser att företaget idag styrs på få personer. Detta 
innebär även att det är ganska få personer som sitter med all kunskap, information och 
ansvar. Respondenten tror att detta eventuellt håller på att förändras i och med att företaget 
har växt så mycket de senaste åren och tvingar på en förändring.  
 

Resurser och kunskap 
 

Företaget har nyligen köpt in ett system för skanning av fakturor och de arbetar löpande 
med utveckling av befintliga system med företagets IT-avdelning. Respondenten berättar 
att de även tittar på nya system och att det finns ett behov av att uppgradera eller byta 
affärssystem. I dagsläget är de styrda av huvudägarna i vilka system de skall använda och 
har svårt att fatta egna beslut i dessa frågor. Det finns inga system att fånga upp 
medarbetarnas och kundernas nöjdhet eller beteende.  
 

Trycket på ekonomifunktionen är idag stort. Arbetsbördan för ekonomifunktionen har ökat 
markant under det senaste året. En stor anledning till detta är för att företaget har växt så 
mycket på kort tid. Det handlar om att styra en dubbelt så stor verksamhet och dessutom 
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har rapportkraven från huvudägarna ökat. Detta har gjort att ekonomiavdelningen har 
utökat antalet anställda med 30-40 procent. Respondenten säger följande om situationen: 
 

”All vår kraft, i princip, har ju gått åt att få det här dubbelt så stora företaget att 

fungera. Man kan väl säga att eventuella andra åtgärder har ju blivit åsidosatta på 

grund av det här. Nu har det liksom handlat om att hålla oss flytande”   
 

Respondenten tror inte att ekonomifunktionen kommer att behöva utöka sina personella 
resurser, utan snarare effektivisera sättet de arbetar på. Genom att hitta processer som gör 
det dagliga arbetet effektivare skulle de kunna ägna mer tid åt det analytiska arbetet. Fyra 
av de sjutton anställda på ekonomiavdelningen har högre ekonomisk utbildning. Han tycker 
att ordningssinne och redovisningskunskap är viktiga kompetenser på ekonomifunktionen 
och han anser inte att de saknar någon kompetens med nuvarande arbetsstyrka.  
 

Respondenten anser att han lägger mest tid i sitt arbete på att ta fram rapporter, men att han 
hade velat lägga mer tid på analyser och vara ett stöd till de olika avdelningarna. Han anser 
inte att den tiden finns idag, framför allt på grund av ägarnas ökade rapportkrav. 
Som han själv uttrycker det:   
 

”Nu handlar det mer om att ta fram rapporter än att titta på rapporter” 
 

Nyckeltal och utveckling 
 

Företaget arbetar enbart med finansiella nyckeltal, vilket alltså innebär att den ekonomiska 
informationen inte lyfter fram några icke-finansiella nyckeltal. Det genomförs inga 
kundundersökningar, men däremot arbetar de med och följer upp en extern undersökning 
som företaget är med i. Där rankas varje år leverantörerna inom branschen och kunderna 
får sätta betyg på olika områden som till exempel leveranser och service. Medarbetarunder-
sökningar har inte genomförts tidigare, men de har nyligen börjat arbeta med ett projekt för 
att öka trivseln för företagets anställda.  
 

Respondenten menar att ekonomifunktionen idag har en traditionell och kontrollerande roll 
i företaget idag, men att de i framtiden kommer att jobba mer med uppföljning, strategi och 
verksamhetsstyrning. Han hoppas att det kommer att göra att de får en mer stödjande än 
kontrollerande roll i framtiden. Respondenten anser att den ökade konkurrensen ställer 
större krav på produkter, leveranser och kundnöjdhet. För att kunna möta detta anser 
respondenten att de måste bli bättre på att stötta företagets avdelningar än vad de är idag.  
 

Hinder och påverkande faktorer 
 

Respondenten anser inte att nuvarande rutiner, kompetens eller resurser är något hinder mot 
en utveckling av företagets ekonomistyrning. Han anser att det kan påverka förändrings-
processen i början i form av en motvilja från personalen, men han tror inte att det skulle 
utgöra något stort hinder.   
 

Respondenten anser däremot att ett stort hinder mot en utveckling och förändring av 
företagets ekonomistyrning är det nuvarande trycket på ekonomifunktionen. Han menar att 
alla personer är så viktiga i sina roller och att det dagliga arbetet tar sån tid att ingen varken 
hinner eller orkar genomföra förändringar. Han säger följande om detta problem: 
 

”Att få loss tid för att göra förändringsprocesser, jag tror det är det tuffa”. 
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Förutom den nuvarande arbetsbördan så anser respondenten att det största hindret mot en 
utveckling av företagets ekonomistyrning är att verkligen få till ett beslut om att det 
behöver göras en förändring. Han avslutar intervjun med att säga: 
 

”Att bestämma sig för att vi skall göra förändringar och satsa på att vi skall göra det, 

det tror jag är det största hindret” 
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6  ANALYS 
 
 

I detta kapitel analyseras undersökningens empiriska material med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. Operationaliseringen ligger till grund för analysarbetet, varför 

detta kapitel följer samma struktur.  
 

 

6.1 ORGANISATION OCH STYRFILOSOFI 
 

I detta avsnitt analyseras på vilket sätt ekonomifunktionernas rutiner, kommunikation, 
resurser och kunskap påverkar möjligheten att förändra företagets ekonomistyrning mot en 
mer processorienterad och kundanpassad verksamhetsstyrning.  

6.1.1 RUTINER OCH KOMMUNIKATION 
 

Ekonomiarbetet på de studerade ekonomifunktionerna består av många rutiner och vanor. 
Bokföring, löner, budgetar och rapporter tas fram enligt fasta rutiner och tidsramar. 
Tidigare forskning framhåller att de rutinbundna ekonomisystemen ofta förvandlas till en 
vana och ett sätt att tänka, vilket gör att de blir svåra att förändra eftersom de skapar en 
trygghet för de anställda. Många respondenter i undersökningen vittnar om att det framför 
allt är de äldre och de som arbetat länge inom företaget som är mest motvilliga till nya 
förändringar och idéer, med andra ord de som arbetat länge med samma rutiner. Detta får 
sin förklaring i tidigare studier som visar att eftersom rutinerna skapar en trygghet innebär 
det att nya idéer möter stor skepsis och osäkerhet. Denna undersökning visar även att de 
flesta på ekonomiavdelningen inte är skolade på universitet eller högskolor, utan upplärda 
genom praktisk erfarenhet. Det ger ytterligare en dimension till den trygghet och stabilitet 
som dessa rutiner ger i det dagliga arbetet. De är inte skolade att ifrågasätta sättet de arbetar 
på, utan de arbetar på det sätt som de har blivit upplärda. Från rutiner som är skapta ur den 
traditionella affärsredovisningen.  
 

Ekonomistyrning handlar inte bara om de dagliga rutinerna på ekonomiavdelningen, utan 
framför allt om rutinerna kring hur den ekonomiska informationen som produceras på 
ekonomiavdelningen kommuniceras och presenteras för att påverka medarbetarnas 
beteende i företaget. Sammanfattningsvis kan sägas att alla företag som studerats har kvar 
rutiner och arbetssätt som mer eller mindre är grundade i den traditionella ekonomi- 
styrningens tankar. Studeras företagen var för sig syns det att de inom vissa områden 
anammat den moderna verksamhetsstyrningens filosofi, medan de i andra delar av 
verksamheten styr helt enligt de traditionella idéerna. Detta går i linje med Almqvist och 
Skoogs (2006) teori om att förändringarna av ekonomisystemen både är kontinuerliga och 
återkommande till sin karaktär, vilket gör att förändringsprocessen tar lång tid och kan 
utvecklas olika snabbt på olika områden i företaget. 
 

En viktig del i den moderna verksamhetsstyrningen är att informationen är åtkomlig för alla 
företagets medarbetare samt att den är flexibel och anpassas efter de olika avdelningarnas 
behov. Många av de studerade företagen har rapporter som följer samma mönster oavsett 
vilken avdelning de vänder sig till och rapporteringen sker på förutbestämda möten istället 
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för när informationen efterfrågas. Även om alla respondenter menar att de är öppna för att 
producera den information som önskas, så presenteras den på de flesta företagen nästan 
enbart på ledningsnivå. Simons (1995) är en av de forskare som belyser vikten av att 
informationen blir tillgänglig för att varje medarbetare skall ha möjligheten att ta grundade 
beslut och främja för ökat lärande och kreativt tänkande. På det börsnoterade företaget 
arbetade de aktivt för att skapa ett klimat för att öka kreativitet och lärande hos 
medarbetarna och studien visar även att det är detta företaget som i större grad än de andra 
tar verksamhetsbeslut längre ner i organisationen.  
 

Den moderna verksamhetsstyrningen belyser vikten av att se till vilket värde de olika 
aktiviteterna i företaget ger till helheten. Tidigare forskning visar att det är viktigare att den 
ekonomiska rapporteringen styr mot företagets övergripande mål och visioner än mot 
detaljerade finansiella budgetmål. Givetvis arbetar de studerade företagen mot olika mål 
och på olika sätt, men när det gäller den ekonomiska uppföljningen verkar det framför allt 
vara budgetmålen som blir styrande. Uppföljningsmötena består till stor del av att jämföra 
utfallet mot uppsatta budgetmål, det vill säga att föra en diskussion om vad som hänt, vilket 
innebär att fokus i styrningen blir reaktiv. Enligt Lindvall (2001) strävar den moderna 
verksamhetsstyrningen efter att skapa mer indikatorer på framtiden. De flesta av de 
studerade företagen arbetar även med rullande prognoser, vilket enligt teorin ses som ett 
steg i utvecklingen mot att få en bättre bild av företagets verklighet. Studien visar att det 
finns en tendens till att den ekonomiska uppföljningen blir mer detaljerad ju mer företaget 
har satsat på stödjande tekniska system. Detta talar till viss del emot teorin som framhåller 
att den nya informationsteknologin skall underlätta och stödja utvecklingsarbetet mot en 
mer värdeskapande verksamhetsstyrning, men denna studie visar snarare att de nya 
teknikerna leder till en mer detaljerad uppföljning.  
 

Tidigare forskning visar att presentation och uppföljning av den ekonomiska informationen 
har stor inverkan på beteendet i företaget. Genom uppföljningen uppmuntras medarbetarna 
till ett visst beteende. Det den ekonomiska informationen fokuserar på blir av naturliga skäl 
också det område som de ansvariga vill förbättra till nästa månad. Oberoende av om 
företagen jag studerat använder sig av kundundersökningar eller inte så hamnar stort fokus 
på företagens kostnader i uppföljningsarbetet, istället för på vilket sätt företaget har skapat 
värde för kunderna. Lindvall (2001) menar att grunden i styrningsarbetet är att förbättra 
företagets effektivitet, det vill säga att utnyttja företagets resurser på bästa sätt. Det görs på 
de studerade företagen framför allt genom att intäkterna sätts i relation till kostnaderna för 
att på så sätt se till att man arbetar och utnyttjar sina resurser så effektivt som möjligt. 
Denna syn på styrningen är typiskt traditionell. I den moderna verksamhetsstyrningens 
teori handlar effektivitet om att göra rätt saker, det vill säga en fokusering på vad kunden 
tycker om företaget och dess produkter och tjänster. Denna undersökning visar även att 
uppföljningen tenderar att bli mer kontrollerande, detaljerad och fokuserad på kostnader 
om inte företagets resultat uppfyller de finansiella målen. Något som kan få sin förklaring i 
Nordins (2005) teori om att en fördel med en mer vertikal syn på styrningen är att den ger 
en bättre överblick över organisationen och möjligheten att prioritera mellan olika 
avdelningar. 
 

Hur kommunikationen av nya regler och rutiner ser ut och var på företagen besluten fattas 
är en viktig del av den moderna verksamhetsstyrningen. På de flesta av de studerade 
företagen sker kommunikationen vertikalt genom att besluten tas på ledningsnivå för att 
sedan kommuniceras till de lägre nivåerna i företaget. Tidigare forskning visar att när 
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kommunikationen sker hierarkiskt försvåras en implementering av nya regler och rutiner, 
eftersom beslut tagna på detta sätt inte får samma acceptans och förståelse som beslut som 
fattas genom en dialog med företagets medarbetare. Respondenterna i denna studie vittnar 
just om det faktum att det till en början ofta finns en stor motvilja till förändring hos 
personalen. Det börsnoterade företaget som hade mer horisontella beslutsvägar var också 
det företag som kommit längst med att utveckla en mer kundanpassad verksamhetsstyrning. 
Det var också det enda företaget i studien som regelbundet mätte och uppmärksammade 
medarbetarnas beteende och nöjdhet.  
 

6.1.2 RESURSER OCH KUNSKAP 
 

Undersökningen visar att många av företagen har satsat på nya datasystem för att 
effektivisera det dagliga transaktionsarbetet. Enligt Kald och Nilsson (2000) skall de nya 
datasystemen leda till att ekonomifunktionen frigör arbetskraft till mer värdeskapande 
aktiviteter. Denna studie pekar inte i samma riktning. Respondenterna på de företag som 
nyligen implementerat många nya system anser förvisso att dessa system har gjort det 
transaktionsinriktade arbetet effektivare, men denna effektivisering har inte lett till att 
friställa arbetskraft på ekonomifunktionen som kan ägna sig åt mer värdeskapande 
aktiviteter. Det har istället lett till att ekonomifunktionen har minskat antalet anställda. 
Även Jansson och Kallins (2000) studie visar att personalen på ekonomifunktionen har 
minskat de senaste åren. Ett annat tecken på att ekonomifunktionen i liten grad ägnar sig åt 
mer värdeskapande aktiviteter är att det arbete som utförs på ekonomifunktionen i de 
studerade företagen till största del består av transaktionsinriktade arbetsuppgifter. Oftast är 
det bara controllern själv som ägnar sig åt mer analytiska och verksamhetsstödjande 
arbetsuppgifter.  
 

Simons (1995) är en av de forskare som framhåller att en stor konkurrensfaktor på dagens 
marknader är att bibehålla och locka till sig kompetent personal. Respondenterna i de 
studerade företagen anser inte att de saknar någon kompetens i dag eller att de behöver 
anställa fler personer för att bli mer konkurrenskraftiga. De kunskaper de anser är viktigast 
hos de anställda på ekonomifunktionen handlar framför allt om kunskaper som stödjer det 
transaktionsinriktade ekonomiarbetet, som till exempel noggrannhet och IT-kunskaper, och 
inte om kompetenser som forskningen lyfter fram är viktiga för en utveckling mot en mer 
analytisk verksamhetsstyrning. 
 

Jansson och Kallins (2000) kvantitativa undersökning visar att den befintliga arbetsbördan 
är ett stort hinder mot en utveckling av företagets ekonomistyrning. Denna studie visar inte 
på samma resultat. Det är egentligen bara i ett av företagen som det går att se att den 
nuvarande arbetsbördan utgör ett stort hinder mot en utveckling av företaget ekonomi-
styrning. På de övriga företagen anser respondenterna att de har en normal arbetsbelastning 
och tror inte att de kommer att behöva anställa mer personal inom de närmsta åren. 
 

6.2 EKONOMIFUNKTION 
 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån hur controllern ser på använda 
nyckeltal, ekonomifunktionens utveckling och vad de själva tror är de största hindren mot 
en fortsatt utveckling och förändring av företagets ekonomistyrning. 
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6.2.1 NYCKELTAL OCH UTVECKLING 
 

De mätetal som de studerade företagen använder sig av är i stort sett enbart rent finansiella 
nyckeltal. Det är egentligen bara ett av de studerade företagen som använder sig av icke-
finansiella nyckeltal i det ekonomiska styrarbetet. Lindvall (2001) påpekar att stora 
företagsledare framhåller att det som mäts är det som uppmärksammas i företaget. För att 
stödja en utveckling mot en mer kundanpassad verksamhetsstyrning är det enligt teorin 
viktigt att medarbetare och kunder sätts i fokus och uppmärksammas för att företaget skall 
bli mer värdeskapande. Flera av företagen i studien genomför kundundersökningar och 
följer upp dessa med de ansvariga, vilket innebär att de trots allt uppmärksammar kunderna 
i uppföljningsarbetet. Däremot visar undersökningen att resultatet av dessa inte får samma 
uppmärksamhet som de finansiella resultaten.  
 

Studien visar att företagen i liten utsträckning mäter medarbetarnas beteende och 
tillfredställelse. Det är extra anmärkningsvärt eftersom även Kald och Nilssons (2000) 
kvantitativa undersökning pekar på samma sak. Enligt litteraturen utförs det viktigaste 
arbetet på företaget i den daliga kontakten med företagets kunder och den moderna 
verksamhetsstyrningen betonar vikten av att lyfta fram medarbetarna, för att på så sätt få 
dem mer delaktiga i företagets processer.  
 

Alla respondenter i undersökningen anser att ekonomifunktionen har en viktig roll i 
företaget eftersom denna avdelning är medverkande i nästan alla stora beslut. De flesta 
ansåg att deras ekonomiavdelning både var en kontrollerande och stödjande enhet i 
företaget, men studeras de tidigare delarna i analysen arbetar de flesta mer kontrollerande 
än stödjande. De ansåg däremot att utvecklingen gick mot att de skulle inta en mer 
stödjande roll i framtiden. Gates undersökning 1997 visade också att ekonomicheferna 
arbetade mer kontrollerande än stödjande och att de trodde att de skulle inta en mer 
stödjande roll i framtiden. Att den undersökningen är tio år gammal och visar på samma 
resultat belyser att utvecklingen av företagens ekonomistyrning går långsamt.  
 

6.2.2 HINDER OCH PÅVERKANDE FAKTORER 
 

Syftet med undersökningen var även att studera vilka hinder som controllern själv anser 
ligger i vägen för en förändring och utveckling av ekonomifunktionens arbete och företag-
ets ekonomistyrning.  
 

Jansson och Kallin (2000) kom i sin kvantitativa undersökning fram till att det framför allt 
var den befintliga arbetsbördan, uppbundenhet i befintliga system och bristande kompetens 
hos personalen som controllern ansåg var de största hindren mot att utveckla företagets 
styrning. Denna studie visar inte på samma resultat. I stort sett inga av respondenterna 
ansåg att resurser var något egentligt hinder mot en fortsatt utveckling. Så länge det går att 
motivera att en förändring kommer att ge resultat så går det som en respondent sa ”alltid att 
skaka fram resurserna”.  De ansåg även att de hade tillräcklig kompetens med nuvarande 
arbetsstyrka. 
 

Många av respondenterna påpekade att det till en början finns en motvilja från personalen i 
vissa förändringsarbeten. Vissa upplevde inte detta som ett större hinder mot en utveckling 
av företagets ekonomistyrning, medan andra ansåg att detta var ett stort problem. De 
framhöll framför allt svårigheten med att få nya idéer och rutiner att bli accepterade hos 
den egna avdelningen och i organisationen. Detta går i linje med vad Gates (1997) samt 
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Jansson och Kallins (2000) kvantitativa undersökningar. I båda studierna kommer 
förändringsmotstånd från personalen upp som en hindrande faktor för en fortsatt utveckling 
av företagets styrning. Detta får sin förklaring i de kvalitativa studiernas resultat som 
kommer fram till att motviljan till förändring grundar sig i en trygghet i rådande rutiner och 
vanor.  
 

Direkta hinder mot en utveckling av företagets styrning identifierades inte av studiens 
respondenter. De framhåller istället svårigheten med att identifiera och bestämma sig för 
hur de skall utveckla företagets ekonomistyrning. Faktorer som verksamhetsförståelse för 
andra avdelningars behov, att identifiera vad som behöver göras och hur, att verkligen 
bestämma sig för att genomföra en förändring och avsätta tid för det, är exempel på 
svårigheter som respondenterna belyste.  
 

De flesta respondenterna såg inte att deras sätt att arbeta eller styra skulle påverkas av en 
ökad konkurrens. Vid en ökad konkurrens blir det enligt den moderna verksamhets-
styrningens teorier viktigare att styra företaget så att det skapas ett mervärde för kunden. 
Litteraturen belyser att detta leder till att ekonomifunktionen måste få en bättre 
verksamhetskunskap, bättre understödja det arbete som utförs i företaget och motivera 
företagets anställda. Respondenterna ansåg istället att den ökade konkurrensen tvingade 
företaget att utveckla produkterna och tjänsterna, men inte hur deras beteende och sätt att 
styra påverkar slutkunden och därmed också företagets intäkter. Däremot framhåller de hur 
deras sätt att styra påverkar företagets kostnader och resultat. Sätter de in åtgärder i rätt tid 
som får avdelningarna att hushålla med kostnaderna, ser de även en direkt resultatpåverkan.  
 

Sammanfattningsvis kan sägas att på vissa punkter visar undersökningen på samma resultat 
som tidigare kvantitativa undersökningar har visat, men på många områden skiljer det sig 
åt. I denna kvalitativa studie har controllern haft möjlighet att ge en djupare förklaring 
vilket kan vara en anledning till att studierna visar på olika resultat, men det belyser även 
det faktum att vilka svårigheter och hinder som respondenterna belyser är mycket knutna 
till företagens specifika situation.  
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7  AVSLUTNING 
 
 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring uppsatsens ämnesområde och förslag till fortsatt forskning. 
 

 

7.1 SLUTSATSER 
 

För att tydliggöra studiens resultat kommer detta avsnitt att utgå ifrån uppsatsens två 
problemformuleringar. 
 

� På vilket sätt påverkar de studerade ekonomifunktionernas nuvarande 

rutiner, kommunikation och struktur möjligheten att förändra företagets 

ekonomistyrning mot en mer processinriktad och kundanpassad verksam-

hetsstyrning? 
 

� Nuvarande rutiner 
 

Nuvarande rutiner påverkar på många sätt möjligheten att förändra ekonomistyrning mot en 
mer processorienterad och kundanpassad verksamhetsstyrning. Undersökningen visar att 
det dagliga arbetet på ekonomifunktionen i stort består av flera rutinbundna arbetsuppgifter 
med bestämda tidsramar och att de studerade ekonomifunktionernas rutiner på flera 
områden inte stödjer den moderna verksamhetsstyrningens arbetssätt. Detta försvårar en 
utveckling av företagets styrning eftersom det krävs en förändring av flera rutiner, som i 
många fall utgör själva grunden i arbetet på ekonomifunktionen. Att dessa rutiner i många 
fall även är rotade i den organisatoriska strukturen gör inte saken enklare. För att dessa 
rutiner lättare skall kunna förändras krävs en vilja och förståelse för varför en förändring 
måste ske. Eftersom rutinerna blir en del av det dagliga arbetet och skapar en trygghet för 
ekonomifunktionens anställda är det inte självklart att denna vilja finns. Controllern måste 
inta en mer horisontell syn på styrningen och utveckla företagets rutiner tillsammans med 
de anställda för att de nya arbetssätten skall utvecklas och bli accepterade i företaget.    
 

Att ekonomichefen och controllern vill förändra, utveckla och motivera de anställda är en 
förutsättning för att den moderna verksamhetsstyrningens idéer skall få fäste i företagen. 
Med tanke på att de rådande rutinerna antagligen är lika rotade hos ekonomichefen och 
controllern och ger dem en trygghet i det dagliga arbetet, så är det inte säkert att de heller är 
speciellt förändringsbenägna. Slutsatsen av detta är därför att desto fler rutiner som måste 
förändras vid en utveckling av företagets styrning desto svårare och längre tid kommer 
förändringsprocessen att ta. Det finns även en risk att förändringsprocessen inte slutförs på 
ett tillfredställande sätt. Dels för att förändringarna kanske inte ger omedelbara resultat och 
därför inte anses framgångsrika. Men även för att controllern själv ser en trygghet och 
bekvämlighet i de gamla rutinerna och därför inte kan förmedla de nya rutinerna på ett 
övertygande sätt till företagets medarbetare. 
 

� Kommunikation 
 

På vilket sätt controllern kommunicerar företagets ekonomiska information till företagets 
medarbetare påverkar också möjligheten att förändra företagets styrning. I de studerade 
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företagen ligger fokus i presentation och uppföljning framför allt på kostnader och på utfall 
mot budget, därför anser jag att de inte styr ett beteende som uppmuntrar långsiktiga 
kundrelationer. I ett kundfokuserat företag sker det viktigaste arbetet i medarbetarnas möte 
med kunden. Eftersom de inte belyser och arbetar med dessa områden i den ekonomiska 
styrningen är risken stor att de uppmuntrar ett beteende där personalen ses som kostnader 
istället för tillgångar.  
 

Undersökningen visar även att styrningen blir mer detaljerad och fokuserad på kostnader 
om företagets siffror inte uppfyller de uppsatta finansiella målen. Detta kanske är helt 
naturligt eftersom det då krävs en större kontroll, men det leder även till ett kortsiktigt 
tänkande. Att våga tänka långsiktigt är ju egentligen likställt med att våga styra genom ett 
effektivitetstänkande som uppmuntrar långsiktiga kundrelationer. Vid börsnoterade företag 
blir balansen mellan långsiktiga och kortsiktiga resultat extra tydligt eftersom många 
aktieägare kräver avkastning nära i tiden, något som respondenten för det börsnoterade 
företaget poängterar. Slutsatsen av detta blir att desto mer företagen fokuserar på 
ekonomisk information som inte främjar ett beteende som sätter kund och medarbetare i 
centrum desto mindre effekt kommer nya metoder och mätetal utvecklade ur den moderna 
verksamhetsstyrningen att få. Det spelar ingen roll om företaget genomför undersökningar 
och mäter kundernas och medarbetarnas nöjdhet och beteende om resultatet och 
uppföljningen av dessa inte får lika stort fokus och betydelse som de finansiella resultaten.  
 

Det är viktigt att ekonomifunktionen intar en mer stödjande roll i företaget och att de gör 
den ekonomiska informationen flexibel och tillgänglig. Problemet är nog att företagets 
ekonomifunktion inte själva ser att deras arbetssätt kan uppfattas som mer kontrollerande 
än stödjande. Fokuserar uppföljning och feedback mer på kostnader och avvikelser mot 
budget än mot att uppmuntra ett beteende som främjar för egna initiativ och på kund och 
medarbetarrelaterade frågor, så kanske det inte är så konstigt att de inte uppfattas som 
stödjande för det dagliga arbetet i verksamheten. Respondenterna i undersökningen anser 
att den ekonomiska informationen är tillgänglig för företagets anställda, men det är en stor 
skillnad i ”om du frågar får du svar” och att aktivt arbeta för att göra den ekonomiska 
informationen lättillgänglig. Att bli en stödjande och flexibel avdelning som gör den 
ekonomiska informationen tillgänglig och uppmuntrar medarbetarna till egna beslut kräver 
en förändring i rutiner och beteendet hos de anställda på ekonomifunktionen. 
 

� Organisationsstruktur 
 

Företagets organisationsstruktur påverkar möjligheten att utveckla företagens styrning mot 
en mer processinriktad och kundanpassad verksamhetsstyrning, eftersom det inte kan ske 
en förändring om inte de ansvariga ändrar perspektiv på styrningen. Om inte makten flyttas 
längre ner i organisationen så att verksamheten kan utvecklas genom en dialog med 
företagets medarbetare kommer heller inte den moderna verksamhetsstyrningens metoder 
få acceptans eller den innebörd som från början var menat. De flesta företag som studerats 
har i många avseenden ett vertikalt perspektiv på styrningen, därför krävs det att företagets 
controller vill och vågar inta en mer horisontell syn på styrningen för att en förändring skall 
vara möjlig. Ett perspektivskifte i många avseende handlar om att controllern måste släppa 
en del av kontrollen och lita på medarbetarnas förmåga att fatta egna beslut som gynnar 
både kunden och företaget. Undersökningen visar att controllern har ett behov av att ha 
kontroll och översikt för att kunna sätta in åtgärder i rätt tid och att de känner en trygghet i 
att vara delaktiga i att besluten på företaget är ekonomiskt grundade. Detta kontrollbehov 
försvårar övergången till en mer horisontell verksamhetsstyrning.  
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Att företagets rutiner, kommunikation och organisationsstruktur påverkar möjlighet att 
utveckla företagets styrning gör förändringsarbetet svårt, eftersom en ändring inom dessa 
områden tar lång tid. Om det finns mer direkta hinder mot denna utveckling utgår 
uppsatsens andra problemformulering ifrån att besvara. 
 

� Hindrar de studerade ekonomifunktionernas resurser och kunskap 

möjligheten att förändra och utveckla företagets ekonomistyrning?  
 

� Resurser 
 

Respondenterna i undersökningen anser inte att resurser är något hinder mot en utveckling 
av företagets ekonomistyrning mot en mer kundanpassad verksamhetsstyrning. Däremot 
visar analysen att de tekniska systemen och personella resurser som de har idag inte räcker 
för att understödja en utveckling av företagets styrning. Fler system som möjliggör en 
mätning och uppföljning av kundernas och medarbetarnas nöjdhet och beteende, fler 
personer som i det dagliga arbetet kan ägna sig åt mer verksamhetsstödjande aktiviteter är 
några exempel. Resurser verkar inte vara något hinder i sig, utan snarare förmågan att 
identifiera att det finns ett behov av det. Att antalet anställda på ekonomifunktionen 
krymper i takt med att de nya systemen effektiviserar det dagliga transaktionsarbetet istället 
för att låta den friställda personalen övergå till mer verksamhetsstödjande arbetsuppgifter är 
oroväckande i utvecklingen mot en mer kundanpassad verksamhetsstyrning.  
  

� Kunskap 
 

Respondenterna anser inte att de saknar någon kompetens i dag, men de kunskaper de anser 
är viktiga stödjer framför allt det transaktionsinriktade ekonomiarbetet och inte en 
utveckling av företagets styrning mot en mer processorienterad verksamhetsstyrning. En 
utveckling mot den moderna verksamhetsstyrningen kräver personal med hög analytisk 
förmåga, personer som kan ifrågasätta de egna rutinerna, arbetssätten och som vill vara 
med och har kunskapen att utveckla företagets styrning. När denna kunskap enbart sitter på 
en person, som ofta har fullt upp, är det inte konstigt att de inte hinner eller klarar av att 
identifiera och utveckla ekonomistyrningen. Samtidigt skulle den motvilja till förändringar 
som respondenterna upplever hos de anställda kanske kunnat minimeras om de anställda 
hade en högre utbildning och kunskap, eftersom den ofta grundar sig i en osäkerhet inför 
nya arbetsuppgifter.   
 

Den främsta anledningen till att utvecklingen av ekonomistyrningen går så trögt tror jag går 
att finna i hur respondenterna ser på den yttre konkurrensen i förhållande till deras egen 
avdelning och arbete. Denna studie visar att oavsett om de ser sig som kontrollerande eller 
stödjande funktion till företagets avdelningar så verkar det vara svårt att se på vilket sätt 
ekonomifunktionen och företagets styrning påverkar slutprodukten och kundernas nöjdhet. 
De ser inte att en allt för stor kostnadsorientering skulle kunna leda till ett beteende hos 
företagets ledare och medarbetare som resulterar i sämre produkter och service, vilket 
skulle kunna leda till missnöjda kunder och att företaget blir mer känsligt för konkurrens. 
 

Det som driver på förändringsarbetet mot en mer processorienterad och kundanpassad 
verksamhetsstyrning är enligt litteraturen framför allt externa faktorer som till exempel 
ökad konkurrens och förändrade marknader, men även interna faktorer som tappade 
marknadsandelar och missnöjda kunder. Om inte controllern ser sin del i helheten och hur 
styrningsarbetet påverkar slutkunden så kommer de heller inte att kunna identifiera vad 
som behöver förändras i ljuset av en ökad konkurrens. För att belysa denna problematik 
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kommer jag att avsluta slutsatserna med att återknyta till ett citat från en av respondenterna 
i undersökningen:  
 

”Resurserna kan du alltid skaka fram. På ett eller annat sätt motivera att det här 

måste vi göra. Problemet är nog snarare kunskapen om vad det är vi skall göra. Vår 

ekonomiavdelning blir ju inte bättre än vad jag är. Det är ju defakto så. Jag är ju, så 

att säga, det största hindret till att gå vidare till någonting som jag inte känner till” 
 

7.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

För att återkoppla till uppsatsens problemdiskussion skulle jag vilja börja med att diskutera 
studiens resultat i förhållande till gapet mellan teori och praktik. Eftersom varje företag är 
unikt så finns det inga klara metoder eller lösningar för att identifiera vad som behöver 
utvecklas, när det skall göras eller på vilket sätt. Teorierna är inte situationsanpassade, utan 
snarare generella till sin natur. Därför vilar det i stor grad på om ekonomichefen och 
controllern identifierar att dessa idéer och metoder skulle vara användbara och ge resultat i 
deras verksamhet. Alla företag har olika förutsättningar och behov. Ju större företaget är 
desto mer resurser finns det för att ta in externa aktörer som identifierar utvecklingsbehov 
och tar fram företagsanpassade modeller och metoder. Men för mindre företag är detta en 
orimlig kostnad.  
 

Ekonomifunktionen är i första hand en intern resurs och därför inte direkt konkurrensutsatt, 
vilket kan vara en förklaring till varför det är svårt att se hur de skulle behöva ändra sitt sätt 
att arbeta. De får inte på samma sätt nya influenser och idéer som andra mer konkurrens-
utsatta avdelningar får. Inblicken i hur andra företag arbetar med sin styrning är inte belyst 
på det sätt som exempelvis företagets produkter är. 
 

”Att ekonomer inte förstår hur det fungerar i verksamheten” och att de är ”trångsynta och 
tråkiga” är enligt egen erfarenhet vanliga generaliseringar i företag idag. En övergång till 
den moderna verksamhetsstyrningen anser jag vara ett steg mot att komma bort från denna 
stämpling. Men det kanske är så att ekonomerna måste vara lite bakåtsträvande och tråkiga. 
En person på företaget som drar gränsen för hur mycket en nöjd kund får kosta. Jag skulle 
vilja exemplifiera denna problematik med en artikel i Affärsvärlden (2007-05-08). Det var 
framför allt ingressen som fångade mitt intresse: 
 

”Johan Lindeberg är mannen som med jeansmärket Diesel slog modevärlden med 

häpnad. Därefter har han under tio år byggt klädmärket J Lindeberg. Nu är han på 

väg att få sparken från sitt eget bolag. Läs berättelsen om en kompromisslös 

modevisionär som vägrar bli ekonom” 
 

Artikeln handlar i stort om att ledningen hade tröttnat på Johan Lindeberg vars övertygelse 
var att företaget skulle styras av ett inre engagemang och äkthet som når ut till konsument-
erna, underförstått utan att styras av finansiella gränser. Efter år med förlust ansåg de inte 
längre att förhållandet var hållbart. I ett brev från företagets VD till Johan Lindeberg gick 
att läsa: 
 

”Michelangelo var tvungen att lyssna på påven och du måste lyssna på dina 

aktieägare” 
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Antagligen hade varken Diesel eller J. Lindeberg blivit framgångsrika klädesmärken om 
företaget från början bromsats av ”trångsynta” ekonomer, men var går egentligen gränsen 
mellan ekonomisk avkastning och långsiktig utveckling, ekonomisk medvetenhet och 
kreativitet, kontroll och medarbetarnas självbestämmande? Det kanske inte finns eller 
behöver finnas någon gräns, men för ekonomerna i företaget blir detta förhållande tydligt 
och kanske även svårigheten med en övergång till den moderna verksamhetsstyrningen. Nu 
handlar inte den moderna verksamhetsstyrningen om enbart långsiktigt tänkande, men 
grunden ligger där. Att bibehålla och utveckla långsiktiga kundrelationer är en förutsättning 
för att företaget skall överleva på de konkurrensutsatta marknaderna, men det krävs även 
att företaget går med vinst.  
 

Som ytterst ansvarig för företagets ekonomi sitter ekonomichefen och controllern och att de 
i första hand ser till företagets resultat är kanske inte konstigt utan enbart naturligt. Kanske 
måste styrningsrollen ligga på flera personer, en VD med visioner som styr företaget 
genom att sätta kunden och medarbetarna i centrum, och en bromsande controller som styr 
närmare i tiden med avkastning som prioritet. Då kanske den traditionella och moderna 
verksamhetsstyrningen kan utvecklas parallellt inom företaget och leda till att både skapa 
värde för kunden och företaget. Om det kritiska i att utveckla företagets styrning mot en 
mer kundanpassad verksamhetsstyrning är controllerns förmåga, men även vilja att identi-
fiera vad som behöver göras och hur, så kanske det inte är konstigt att det stannar där. Att 
släppa kontrollen och våga lita på att medarbetarna i organisationen tar beslut som både 
gynnar kund och företagets resultat är nog det svåra för många ekonomer i övergången till 
den moderna verksamhetsstyrningen. Som så mycket annat i livet handlar det nog i 
slutändan om att hitta en balans. En balans mellan långsiktiga och kortsiktiga resultat. 
 

7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Eftersom studien utgår ifrån ekonomifunktionens roll i utvecklingen mot den moderna 
verksamhetsstyrningen, skulle det även vara av intresse att undersöka hur kraven på andra 
grupper inom företaget förändras när företaget närmar sig den moderna verksamhets-
styrningen. För att på så sätt undersöka om ytterligare faktorer som skulle kunna påverka 
utvecklingen mot en mer kundanpassad verksamhetsstyrning kan identifieras. 
 

Det skulle även vara intressant att enbart rikta in sig mot börsnoterade företag för att se hur 
problematiken med att balansera marknadens krav på kortsiktig avkastning påverkar 
utvecklingen mot en mer processorienterad och kundanpassad verksamhetsstyrning. 
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INTERVJUMALL 
 
ALLMÄNNA FRÅGOR 
 
� Vilken är din arbetsroll och hur länge har du arbetet inom företaget? 
 
� Berätta lite kort om företaget du arbetar för!  
      (Bransch, typ av företag, omsättning, antal anställda, ekonomiavdelningens storlek) 
 

RUTINER OCH KOMMUNIKATION 
 
� Hur sker den ekonomiska rapporteringen ut på företaget? 
    
� Kan alla medarbetare ta del av all ekonomisk information, eller finns det information 

som enbart kommuniceras till den högsta ledningen? 
 
� Hur ser kommunikation av nya regler och beslut ut? 
     
� Hur ser de ekonomiska ansvarsfördelningarna ut i företaget? 
 
� Hur genomförs uppföljningsarbetet med de avdelningsansvariga? 
 
� Vilka åtgärder arbetar ni främst med om inte resultatet blir enligt kalkyler, budget och 

målsättningar? 
 
� På vilket sätt anser du att ekonomiavdelningen är delaktig i företagets verksamhet? 
       
RESURSER OCH KUNSKAP 
 
� Anser du att ekonomiavdelningen har fått fler arbetsuppgifter de senaste åren? 
 
� Har antalet anställda minskat eller ökat på ekonomiavdelningen de senaste åren?  
 
� Hur ser du på den nuvarande arbetsbördan på ekonomiavdelningen, finns det utrymme 

för utökade arbetsuppgifter med befintlig personalstyrka? 
 
� Hur många av ekonomiavdelningens anställa har högre ekonomisk utbildning? 
 
� Vilken kompetens anser du är av störst betydelse för en anställd på 

ekonomiavdelningen? Har ni denna kompetens idag?  
 
� Har det satsats på resurser i form av nya system och tekniker för att underlätta och 

effektivisera det traditionella transaktionsarbetet på ekonomiavdelningen? 
 
� Finns det resurser för fortsatta satsningar för att utveckla ekonomifunktionens arbete? 
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� Har ni utvecklade system som underlättar en identifieringen av kundernas och 
medarbetarnas behov, nöjdhet och beteende? 

 
� Vilka områden lägger du ner mest tid på i ditt dagliga arbete? 
  
� Hur mycket tid av ekonomiavdelningens personella resurser går åt till traditionella 

ekonomiuppgifter som bokföring, övrigt transaktionsarbete, rapporter, budget m m i 
jämförelse med vad som läggs på analysarbete, strategiarbete, uppföljning m m? 

 
� Hur mottagliga tror ni de anställda på ekonomiavdelningen är för förändrade arbetssätt 

och arbetsfördelningar?  
 

NYCKELTAL 
 

� Ge exempel på finansiella respektive icke-finansiella nyckeltal som ni arbetar med? 
 
� Vilka nyckeltal anser ni är viktigast och får mest fokus i ert analys och 

uppföljningsarbete?  
 
� Ändras fokus på nyckeltal och ekonomisk information i ”kristider”? Om ja, på vilket 

sätt? 
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
 
� Tror ni en ökad konkurrens har betydelse för hur företagets ekonomistyrning utvecklas? 
 
� Tror du ekonomiavdelningens roll och arbetsuppgifter kommer att förändras de 

kommande åren? 
 
HINDER MOT FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING 
 
� Vad anser du är de största svårigheterna med en förändring av ekonomiavdelningens 

arbete och företagets ekonomistyrning? 
 
� Vilka är de största hindren mot en fortsatt utveckling företagets ekonomistyrning?  
 


