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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Ansvar, ett begrepp så ofta använt att vi kanske inte reflekterar så mycket
över det. Det talas om att vara ansvarstagande, ansvarskännande eller
motsatsen att vara ansvarslös. En person kan åta sig, likväl som att bli
ålagd, ett visst ansvar. Ansvarsbegreppet är även centralt inom
företagsekonomin och likaså inom ekonomistyrning, där man brukar tala i
termer av ekonomiskt ansvar, som ofta är knutet till en befattning.

Grunderna till området, som på svenska brukar benämnas ekonomistyrning
och på engelska ”management control”, lades av Anthony 1965 och
dominerar än idag litteraturen på området.1 Enligt denna teoribildning delas
ansvaret i decentraliserade organisationer upp i olika ansvarsområden, där
den ytterst ansvarige är chefen på respektive område. Termen ekonomiskt
ansvar betecknar fördelning av ansvar till en person för en viss uppsättning
av outputs och inputs och där ansvarsområdet helt eller delvis definierats i
finansiella termer.2

Fyra olika grundtyper av ekonomiskt ansvar har definierats: Lönsamhets-,
resultat-, kostnads- och intäktsansvar. Lönsamhetsansvar är det mest
omfattande ansvaret som ofta knyts till företagsledningen. Denna är
ansvarig inför företagets ägare för hela verksamheten, så att den uppfyller
ägarnas avkastningskrav. Resultatansvar brukar normalt återfinnas på
divisionsnivå, som under sig har avdelningar med kostnads- eller
intäktsansvar. Denna lägsta nivå har krav på sig att redovisa sin
verksamhets produktivitet och effektivitet till divisionsnivån. Fördelningen
av ekonomiskt ansvar i en organisation illustreras som nedan av Merchant3:

                                          
1 Jfr. Anthony, R. N. 1965. Planning and Control Systems – a framework for analysis. Boston och
Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998. Management Control Systems. 9th ed. Illinois: Irwin McGraw
Hill.
2 Merchant, K. A. 1998. Modern Management Control Systems. New Jersey: Prentice-Hall.
3 Ibid.



Inledning

2

Figur 1: Fördelning av ekonomiskt ansvar i en divisionsorganisation.
Källa: Merchant, 1998, sid. 309.

Ett hierarkiskt synsätt präglar alltså hur det ekonomiska ansvaret fördelas i
organisationen, då de olika ansvarsområdena tillsammans bildar en
hierarkisk struktur.4

”Contingency”-teorins viktigaste poäng är att organisationsstrukturen bör
avspegla den omvärld i vilken organisationen verkar.5 Således borde den
miljö i vilken ”management control”-teorierna vuxit fram kunna ha
påverkat dess utformning. Företagen hade under första halvan av 1900-talet
vuxit i omfång, verksamheterna hade diversifierats och administrationen
blivit allt mer komplex. För att hantera denna situation decentraliserades
organisationerna genom divisionalisering.6 Även om det ekonomiska
ansvaret i en sådan organisation är delegerat, utgör fördelningen av
ekonomiskt ansvar fortfarande en hierarkisk struktur. Denna struktur, är
som vi ovan konstaterat, också den som präglar teorierna inom
ekonomistyrning. Men präglar denna hierarkiska fördelning av ekonomiskt
ansvar också dagens organisationer?

1.2 Problemdiskussion
Under 1970- och 1980-talen har svenska företag strävat efter att ytterligare
”riva pyramiderna”. Företagen har omorganiserats i syfte att

                                          
4 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
5 Lawrence, P. L. och Lorsch, J. W. 1967. Organization and Environment: Managing Differentiation and
Integration. Illinois: Richard D. Irwin Inc.
6 Chandler, A. D. 1972. Strategy and Structure: Chapters in the history of the American Industrial
Enterprise. Massachusetts: The M.I.T. Press.

VD
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avbyråkratisera och platta ut organisationerna. Ansvar har skjutits ner till
lägre nivåer. Allt fler och allt viktigare beslut fattas längre ned i
organisationerna.7 Ytterligare ett steg i samma riktning är den
processorientering och det horisontella synsätt som kommit att influera
företagen under senare år.8 Anledningen till denna orientering anses vara en
ökande konkurrens, bl.a. till följd av en växande globalisering, som har
ställt krav på kundanpassning, flexibilitet och snabbhet.9

Det hävdas att företagets olika styrmedel är starkt beroende av varandra
och att det speciellt gäller sambandet mellan organisation och formellt
styrsystem.10 Detta innebär att ansvarsförhållandena bör förändras när
organisationsstrukturen gör så.11 Trots att man alltså har kunnat notera
ytterligare decentralisering sedan Anthony först presenterade sina teorier i
mitten på 1960-talet har detta, som vi upplever det, inte gjort några
egentliga avtryck i teoribildningen kring hur ekonomiskt ansvar fördelas i
organisationer. Gäller fortfarande den bild som beskrivs i figur 1, där
lönsamhetsansvar är något som i stort sätt endast förekommer på
företagsledningsnivå, resultatansvar endast på divisionsnivå och kostnads-
/intäktsansvar bara på avdelningsnivå? Vi frågar oss om det faktum att
teoribildningen kring hur ekonomiskt ansvar fördelas förblivit oförändrad
beror på att ingen förändring skett vad gäller fördelningen av ekonomiskt
ansvar? Eller skulle man kunna tala om ett slags ”relevance lost” även på
detta område, d.v.s. att teorierna kring fördelning av ekonomiskt ansvar är
utvecklade för en annan situation än den som föreligger idag? Därför frågar
vi oss: Hur fördelas ekonomiskt ansvar i dagens decentraliserade svenska
företag?

För att det ska anses vara meningsfullt att delegera ekonomiskt ansvar
måste ansvarsområdets omfattning också återspeglas i de befogenheter som
den ansvarige ges. Det brukar talas om en påverkansprincip, vilket innebär
att den till vilken det ekonomiska ansvaret har delegerats ska ha en reell
möjlighet att påverka utfallet inom sitt ansvarsområde.12 Ett
lönsamhetsansvar ska t.ex. inte delegeras till någon som inte kan påverka
kapitalanvändningen. Resultatansvar ska inte delegeras till någon som bara
kan påverka kostnaderna o.s.v. Förutom påverkansprincipen krävs att det
ska vara möjligt att mäta hur effektivt den ansvarige sköter sin verksamhet,

                                          
7 Södergren, B. 1987. När pyramiderna rivits. Stockholm: Timbro/Affärsledaren.
8 Lindvall, J. Mot en förändrad styrning. Ekonomi & styrning. 5/94. Sid. 12-16.
Controllerhandboken,1999.
9 Lindvall, J. Processtyrning – vad är det? Ekonomi & styrning. 3/95. Sid. 38-40.
10 Jfr. Anthony, R. N. m.fl. 1972. Management Control Systems. Revised edition. Illinois: Irwin McGraw
Hill och Controllerhandboken, 1999.
11 Controllerhandboken, 1999.
12 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
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vilket brukar benämnas mätbarhetsprincipen13. Mätbarhetskravet
sammanhänger med att det ekonomiska ansvaret måste kunna konkretiseras
monetärt för uppställning och uppföljning av mål.14

Dessa två principer, påverkans- och mätbarhetsprincipen, är starkt knutna
till varandra, och centrala i litteraturen på området. Men vår uppfattning är
dock att det sällan behandlas hur företagsledare, divisions- och
avdelningschefer i praktiken upplever det delegerade ekonomiska ansvaret
ur dessa aspekter. Kan de påverka utfallet eller finns det faktorer som ligger
utanför deras kontrollsfär som påverkar utfallet? Är det överhuvudtaget
möjligt att mäta utfallet för deras ansvarsområde på ett rättvisande sätt? När
man inom ”management control”-litteraturen talar om påverkansprincipen
gäller det fördelning av ekonomiskt ansvar och att den ekonomiskt
ansvarige ska ha möjlighet att påverka utfallet såsom vi tidigare
konstaterat. Ett motsvarande resonemang finns dock också när det gäller
andra delar av ekonomistyrprocessen, d.v.s. vid målformulering. Där talas
det dock snarare i termer av delaktighet och dialog än om en
påverkansprincip. Upplever personer med ekonomiskt ansvar att de kan
vara med och påverka de mål som sätts upp för deras ansvarsområde? Hur
upplever företagsledare, divisions- och avdelningschefer sitt ekonomiska
ansvar?

I den ekonomistyrprocess som beskrivs i den traditionella ”management
control”-litteraturen mäts utfall med uppsatta mål/budget. Ekonomisk
information (med ekonomisk information avser vi redovisningsbaserad
information som används i planerings- och uppföljningsprocesser) utgör en
oerhört viktig beståndsdel i denna process.15 Utfallsmätningarna har två
huvudsakliga användningsområden: utvärdering av det ekonomiska
ansvarsområdets prestationer samt som underlag till belöningar.
”Management control”-litteraturen fokuserar i dessa sammanhang på
information angående olika resultatnivåer och räntabilitet i olika former.16

Vi ifrågasätter om detta verkligen är fallet i dagens företag, med tanke på
den ”relevance lost”-debatt som förekommit, där den ekonomiska
informationen kritiserats för att vara alltför aggregerad, historisk (den
beskriver sådant som redan hänt och som inte går att påverka i efterhand)
och förvrängd.17 Därför finner vi det av intresse att studera vilken
information som ekonomiskt ansvariga använder då utfallet studeras.

                                          
13 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
14 Controllerhandboken, 1999.
15 Controllerhandboken, 1996. Red. Samuelson, L. A. 5:e uppl. Stockholm: Industrilitteratur.
16 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998; Merchant, K. A. 1998 och Simons, R. 1995. Levers of
Control. Boston: Harvard Business School Press.
17 Johnson, T. och Kaplan R. S. 1987. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting.
Boston: Harvard Business School Press.
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Ekonomisk information är central i den ekonomistyrprocess som den
traditionella ”management control”-litteraturen beskriver. I och med att
dessa ”skolböcker” avgränsar ”management control” till att inte omfatta
olika kalkyleringssituationer, som t.ex. prissättningsbeslut och
investeringsbedömningar, beskrivs egentligen bara två situationer där
ekonomisk information används: Vid budgetering och uppföljning. Det
finns andra definitioner på ekonomistyrning. Andersson18 ser t.ex. just
kalkyleringen som ytterligare en del av ekonomistyrningen och menar att
budget faktiskt skulle kunna betraktas som ett slags förkalkyl och
uppföljningen som en efterkalkyl. De här skilda synsätten på
ekonomistyrning föranleder oss att undra: I vilka situationer använder sig
ekonomiskt ansvariga av ekonomisk information?

Enligt den traditionella ”management control”-litteraturen används
ekonomisk information alltså bl.a. för att följa upp verksamheten, vilket
vanligen sker en gång i månaden.19 Men hur ofta får de ekonomiskt
ansvariga ekonomisk information om även andra situationer, som nämnts
ovan, också inkluderas i ekonomistyrningen? Det har under senare år blivit
allt vanligare att företag använder sig av någon typ av affärssystem, som
kontinuerligt tillhandahåller ekonomisk information.20 Skulle förekomsten
av sådana affärssystem kunna inverka i så måtto att inte utfallet bara följs
upp en gång i månaden, utan mer frekvent? Hur ofta använder ekonomiskt
ansvariga ekonomisk information i allmänhet?

Ovanstående frågor mynnar ut i en mer övergripande fråga: Hur använder
man sig av ekonomisk information på företagslednings-, divisions- samt
avdelningsnivå i dagens företag?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att kartlägga den ekonomiska
ansvarsfördelningen i svenska kommersiella decentraliserade företag.
Vidare syftar uppsatsen till att beskriva hur personer ålagda sådant ansvar
upplever detta samt hur dessa använder ekonomisk information. Detta
mynnar ut i en nyansering av den traditionella modellen för ekonomiskt
ansvar till att gälla en modern situation.

                                          
18 Andersson G. 1987. Kalkyler som beslutsunderlag. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.
19 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998 och Merchant, K. A. 1998.
20 Controllerhandboken, 1999.
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1.4 Uppsatsens disposition
Kapitel 2 syftar till att ge läsaren insikt i vårt vetenskapliga synsätt samt att
beskriva vårt tillvägagångssätt då vi genomfört studien. Det tredje kapitlet
presenterar och kritiserar ”skolböckernas” syn på ”management control”.
Kapitlet har som syfte att fungera som en spegel till det material vi redogör
för i det efterföljande kapitlet, kapitel fyra, där vi presenterar en
sammanställning över våra intryck från de studerade företagen. Det
avslutande kapitlet redogör sedan för resultaten från vår studie. Uppsatsens
disposition åskådliggörs i illustrationen nedan:

Figur 2: Uppsatsens disposition.

Metoddiskussion

Vi ville tro de slitna
orden...

Teoretisk referensram

Fyra fall av
ekonomiskt ansvar

Empiri

En nyanserad bild
Analys och slutsatser
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2. METODDISKUSSION

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av det vetenskapliga
förhållningssätt vi har haft som grund för vårt arbete. Vidare kommer vi att
redogöra för det tillvägagångssätt vi har använt oss av, samt hur
datainsamlingen har skett. Under arbetets gång har en mängd funderingar
uppkommit kring det tillvägagångssätt vi valt och vad som skulle kunna
vara dess svagheter. Dessa tankar kommer vi också att redovisa här.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring vårt litteraturval.

2.1 Vetenskapen och vi
I den här typen av uppsatser ställs krav på vetenskaplighet. Men vad gör en
undersökning vetenskaplig? Enligt Lundahl och Skärvad21 ska sådana
undersökningar vara:
•  Inriktade på att ge teoretiska bidrag.
•  Upplagda och genomförda med vetenskapliga arbetsmetoder.
Av vårt syfte framgår att uppsatsen är inriktad på att ge teoretiska bidrag
och i kapitel 2.2 kommer vi att redovisa våra arbetsmetoder.

Inledningsvis vill vi dock redogöra för våra ställningstaganden vad gäller
vetenskapligt angreppssätt. Vanligt förekommande i sådana här
sammanhang är att tala om de två vetenskapliga inriktningarna hermeneutik
och positivism. Vi kommer inte ingående att behandla dessa riktningar,
utan väljer istället att redogöra för våra åsikter kring ett antal begrepp som
vi anser centrala vad gäller vetenskapligt angreppssätt.

En vedertagen uppfattning, starkt präglat av naturvetenskapen, är att
vetenskap ska vara objektiv. Vår åsikt är dock att subjektivitet inte kan
undvikas, då varje individ präglas av sin egen ”personliga referensram”,
som är ett resultat av livserfarenheter, studier m.m. Vi är givetvis präglade
av en västerländsk syn, liksom av de ”sanningar” som vi blivit itutade
under vår grundutbildning. Detta skapar normer och värderingar som
påverkar hela forskningsarbetet. Men vår ståndpunkt är att vi måste sträva
efter största möjliga saklighet, som är en grundläggande nivå av
objektivitet. Saklighet innebär att vi som forskare måste redovisa våra
antaganden och våra perspektiv öppet och tydligt. Dessutom krävs vad
Lundahl och Skärvad kallar en ”grundläggande utredningshygien”22, vilket
innebär att data måste återges korrekt, att inga viktiga uppgifter får
                                          
21 Lundahl, U. och Skärvad, P-H. 1992. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 2:a uppl.
Lund: Studentlitteratur.
22 Ibid.
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utelämnas, att slutsatser ej får vinklas o.s.v. Kontentan av vårt resonemang
är att vi vill försöka uppnå intersubjektivitet23, d.v.s. att en forskare med
motsvarande förutsättningar och kompetens ska kunna uppnå samma
resultat som vi, när de använder samma metoder. Av denna anledning
försöker vi i kapitel 2.2 så noggrant som möjligt beskriva vårt
tillvägagångssätt.

Då individens referensram konfronteras med empiriska observationer kan
ny kunskap uppstå.24 Detta inträffar när avvikelser mellan empiri och teori
upptäcks och kan ske endera genom induktion eller deduktion. Induktion
har sin utgångspunkt i empirin, ur vilken man försöker dra allmängiltiga
slutsatser. Den deduktiva metoden tar istället avstamp i teorin, utifrån
vilken hypoteser ställs upp. Dessa prövas sedan för att kunna antas eller
förkastas genom observationer av verkligheten.25

Vårt arbete kan inte ses som en renodlad form av vare sig induktion eller
deduktion, dock med en dragning åt induktion. Utifrån teoribildningen på
området försökte vi genom empiriska observationer att utveckla ny
kunskap. Detta förhållande skulle kunna illustreras som nedan:

Figur 3: Illustration över vårt angreppssätt

Målet med vår forskning har varit att kartlägga vårt studerade fenomen. Vi
har vidare försökt finna ett slags ”kollektiva sanningar” genom att upptäcka
mönster i det empiriska materialet i form av uppfattningar som delas av
flera individer, vilket syftar till en modellnyansering

                                          
23 Lundahl, U. och Skärvad, P-H. 1992.
24 Ibid.
25 Molander, B. 1993. Vetenskapsfilosofi. 2:a uppl. Stockholm: Bokförlaget Thales.
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2.2 Tillvägagångssätt och datainsamling
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren möjlighet att bedöma
trovärdigheten i uppsatsens resultat. Därför kommer vi nedan att redogöra
för våra arbetsmetoder.

Under det att vi skrev vår C-uppsats arbetade vi i en organisation där den
tidigare hierarkiska strukturen ersatts av en flödesorienterad
organisationsstruktur. När vi sedan under hösten, i samband med vår
magisterkurs, stiftade närmare bekantskap med litteraturen på
styrningsområdet kom vi att uppleva att den bild av organisationsstrukturer
och förhållningssätt som däri förmedlades inte alltid stämde överens med
vår egen. När sedan förslaget om att skriva en uppsats som behandlade
ekonomisk ansvarsfördelning och användning av ekonomisk information i
dagens organisationer presenterades nappade vi… Vi hade redan under vår
magisterkurs således byggt upp en viss förförståelse på problemområdet
och denna fördjupades sedan genom studier av ytterligare litteratur, artiklar
samt akademiska uppsatser.

2.2.1 Fyra fall och ett begränsat antal variabler
Normalt skiljs fallstudier, som omfattar ett eller ett fåtal fall som studeras
mer detaljerat och i fler dimensioner, från tvärsnittsstudien, där en mängd
fall studeras genom en eller ett fåtal variabler. Vår undersökning kan inte
betraktas som varken en renodlad fall- eller tvärsnittstudie. Vi har med ett
begränsat antal fall (fyra företag) studerat ett begränsat antal variabler. Vi
valde att endast studera fyra företag, på grund av den begränsade tid vi
hade till vårt förfogande för vår studie. Då vi genomförde flera intervjuer i
respektive företag ansåg vi oss ändå få en tillfredställande empirisk bas i
syfte att möjliggöra generaliseringar. Vi valde de fyra företagen utifrån ett
antal kriterier. De skulle alla vara kommersiella företag av viss storlek.
Detta eftersom vi strävade efter att försöka finna kollektiva sanningar,
d.v.s. skapa förutsättningar för generaliserbarhet samt att Anthony
begränsar sina teorier till att enbart omfatta företag av en viss storlek26. Vad
detta innebär är givetvis en definitionsfråga! Vi har valt att definiera det
som företag med minst ett hundratal anställda. Vi har vidare valt att studera
ett tjänsteföretag, trots att Anthony begränsar sina teorier till att gälla
tillverkningsföretag27. Motivet till detta är att tjänstesektorn vuxit under
senare år28 och att det därför är intressant att studera även ett sådant företag.
Vi valde därefter bolagen ABB Stal, Telia Promotor, Ericsson Mobile
Communications och BT Industries som studieobjekt.
                                          
26 Otley, D. Management Control in contemporary organizations: towards a wider framework.
Management Accounting Research. 5/1994. sid. 289-299.
27 Ibid.
28 Controllerhandboken. 1996.
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2.2.2 Intervjun – vårt sätt att samla data
Datainsamlingen skedde genom 13 stycken intervjuer. Denna form för
datainsamling valdes, eftersom vi ansåg att tillräckligt djup information
inte skulle erhållas genom t.ex. enkäter. Vi valde att använda den typ av
intervju som Kvale29 benämner den kvalitativa forskningsintervjun och som
han betraktar som ett professionellt samtal. Detta samtal är jämförbart med
personliga intervjuer. Denna intervjuform valdes då ämnets karaktär gjorde
att vi fann ett värde i att kunna uppfatta ansiktsuttryck, kroppsspråk o.s.v.,
vilket inte hade varit möjligt vid t.ex. en telefonintervju. Tekniskt sett är
den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, vilket medförde att vi
i förväg fastställde teman och förslag till frågor som skulle behandlas under
intervjun. Dessa baserades på syftet med våra intervjuer, som var att
undersöka upplevelsen av ekonomiskt ansvar och hur ekonomisk
information används i olika situationer. Förslagen till intervjufrågor
sammanställde vi i en s.k. intervjuguide (se bilaga 2). I och med att
intervjuerna var halvstrukturerade gavs utrymme för eventuella följdfrågor
samt för förändringar i ordningsföljd av frågorna. Fördelen med detta är,
som vi ser det, att svaren kan bli mer uttömmande och mer nyanserade.

Efter sammanställning av intervjuguiden valdes respondenter, d.v.s.
intervjupersoner, ut. Vi gjorde ett s.k. bedömningsurval30, vilket innebär att
man väljer ut respondenter efter vissa kriterier som på förhand kan
bedömas särskilt intressanta för undersökningen. Ett sådant urval lämpar
sig bara för undersökningar där man inte är intresserad av att göra en
statistisk inferens, utan att få ett antal frågeställningar belysta. Vårt
kriterium grundade sig på olika organisatoriska nivåer. Dessa utgjordes av
ekonomiskt ansvariga på företagslednings-, divisions- och avdelningsnivå i
de fyra företagen. Efter att ha definierat detta tog vi kontakt med respektive
företag som fick föreslå lämpliga intervjupersoner, då vi inte hade någon
närmare kännedom om organisationerna.

Då ett av studieobjekten är en produktionsenhet och utgör en avdelning
inom ett bolag, har vi valt att betrakta denna organisation som en fördjupad
studie av avdelningsnivån. Vidare fann vi det under uppsatsen gång
intressant att belysa ytterligare en organisatorisk nivå, projektledarnivån.
Vi valde därför att, i de fall det förekom, även informera oss om dessa
förhållanden. I ett av företagen innebar detta att vi intervjuade en
projektledare och i ett annat att projektledarnas närmaste chef intervjuades.

                                          
29 Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
30 Lekvall, P. och Wahlbin, C. 1993. Information för marknadsföringsbeslut. 3:e uppl. Göteborg: IHM
Förlag AB.
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Att endast 13 personer intervjuades kan tyckas lite, men liksom Kvale31

menar vi att ett alltför stort antal respondenter skulle kunna äventyra
analysens djup. Skälet är att det insamlade materialet skulle kunna bli
ohanterligt stort i förhållande till den begränsade tid som stod till vårt
förfogande. Problemet med ett mindre urval är dock att generaliseringar
försvåras.

Vi hade omfattande diskussioner kring huruvida respondenterna skulle få
tillgång till intervjufrågorna i förväg. Då vi värdesatte att få genomtänkta
svar valde vi att låta respondenterna få tillgång till intervjuguiden på
förhand. Detta medförde, om inte annat, att intervjupersonerna hade
möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället. Intervjuguiden fick även
utgöra ett stöd för oss i våra försök att få intervjupersonen att fokusera på
de teman vi ville behandla.

Intervjuerna tog mellan 45 minuter och 1½ timme, eftersom det var den tid
som respondenterna kunde avsätta. Vid behov (omkring sex tillfällen)
kompletterade vi med ytterligare frågor per telefon eller e-post. Detta, anser
vi, har minimerat risken för missförstånd. Intervjuerna ägde rum i
kontorsmiljö på respektive fallföretag och vid samtliga tillfällen upplevde
vi att vi befann oss i en ostörd miljö.

2.2.3 Så bearbetades det insamlade materialet
Intervjuerna bandades, med respondenternas godkännande, och skrevs
därefter ut. Vi delade på utskriftsarbetet och det var därför särskilt viktigt
att på förhand bestämma hur detta skulle ske. Vi beslutade oss för att
intervjuuttalanden i möjligaste mån skulle återges ordagrant, men för att
ändå göra utskrifterna så läsvänliga som möjligt redigerade vi dem vad
gäller upprepningar, hm-ande o.s.v. Detta är också den metod som anses
lämplig i de fall då utskriften ska användas till kategorisering och
koncentrering32, vilket vi hade för avsikt att göra. Respondenterna fick
sedan möjlighet att läsa igenom utskriften för att kunna kontrollera att vi
uppfattat dem korrekt. De synpunkter intervjupersonerna framfört på
utskrifterna har vi beaktat. Risken för fel och missförstånd har därmed
ytterligare kunnat minimeras. Tack vare att intervjuerna bandades kunde vi
som intervjuare till fullo koncentrera oss på intervjupersonernas svar och
riskerade därmed inte att gå miste om viktig information. Vidare tror vi att
detta bidrog till att vi kunde ställa följdfrågor i större utsträckning. En
tänkbar nackdel med att banda intervjuerna skulle kunna vara att
bandspelaren kan ha en hämmande effekt på respondenterna. Men då

                                          
31 Kvale, S. 1997.
32 Ibid.
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intervjufrågorna var av sådan karaktär att de inte kunde uppfattas som
kontroversiella, tror vi att risken för en sådan hämmande effekt varit i det
närmaste obefintlig.

Nästa steg för oss var att tolka utskrifterna från intervjuerna. Först
koncentrerade vi materialet och tog ut det vi fann väsentligt för vår analys.
Vi arbetade sedan med kategorisering33, där det insamlade materialet
grupperades utifrån de olika hierarkiska nivåerna och de olika teman som
intervjufrågorna behandlade, för att försöka hitta mönster.

En av respondenterna begärde att få vara anonym, varför vi respekterade
detta. Vi har valt att anonymisera samtliga företag och respondenter. Detta
innebar inget stort problem för vår studie, eftersom vi inte anser det vara av
intresse för läsaren att veta vem som har sagt vad. Det fyra företagen
kommer i fortsättningen att benämnas Alfa, Beta, Gamma och Delta.

2.3 Litteraturval
Vi kommer huvudsakligen att basera vår teoretiska referensram på vad som
skulle kunna kallas ”skolböcker” inom ”management control”, nämligen:
Anthony och Govindarajan, Merchant, Simons och Controllerhandboken.
Denna litteratur kan kanske tyckas vara alltför grundläggande, men det är
den litteratur som används i undervisning på t.ex. magisterkurser. Det är
vidare endast denna litteratur som skulle kunna sägas vara styrande för vår
studie, då vi har strävat efter att ”fånga” bilden av ekonomiskt ansvar så
som den beskrivs just i ”skolböckerna”. Teori utöver detta kommer att
vävas in i analysen.

Vad gäller vårt litteraturval kan det kritiseras för att vara alltför
amerikanskt och därmed inte direkt överförbart på svenska förhållanden.
Hofstede34 menar att en teori utvecklad i en kulturell kontext inte självklart
är direkt applicerbar till en annan kulturell kontext. Controllerhandboken är
visserligen svensk, men då det som sägs däri i mångt och mycket
överstämmer med Anthony och Govindarajan, skulle den i det närmaste
kunna betraktas som en direkt översättning. De kulturella aspekterna
återspeglas inte i vår teoretiska referensram, men kommer att utvecklas i
den avslutande analysen.
                                          
33 Kvale, S. 1997.
34 Hofstede, G. Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad?
Organizational Dynamics. Summer 1980. Sid. 42-63.
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3. VI VILLE TRO DE SLITNA ORDEN...

Detta kapitel behandlar de teorier som existerar inom området
”management control”. Inledningsvis presenterar vi olika definitioner och
avgränsningar av området ”management control”, vilket leder vidare in på
resonemang kring olika typer av styrvariabler. Kapitlet avslutas med en
redogörelse för vilken information som används i olika
styrningssituationer.

3.1 På forskningsfronten intet nytt... eller?
Anthony lade, som vi tidigare konstaterat, grunden till ”management
control” redan i mitten av 1960-talet. Denna grund dominerar alltså än idag
området. Enligt den syn som Anthony och Govindarajan har på
”management control”35 är ämnet att likställa med vad som på svenska
brukar benämnas ekonomistyrning. Andra styrvariabler såsom kultur,
organisationsstruktur och styrning av humankapital ses som komplement,
men inkluderas inte i Anthony och Govindarajans definition på
”management control”. Särskilt under den senaste delen av 1990-talet har
en forskningsdebatten blommat upp i vilken det just framhålls att
”management control” varit för redovisningsbetonad.36 Den utveckling som
kunnat noteras är en förskjutning mot större betoning på andra styrvariabler
än ekonomistyrningen.37 Vi har under arbetets gång med alla till buds
stående medel sökt efter forskningsfronten inom just ekonomistyrning, men
inte funnit någon sådan.

I och för sig har det funnits forskningsdebatter som berör ”management
control”-området. I slutet på 1980-talet inledde Johnson och Kaplan38 en
debatt som brukar benämnas ”relevance lost”. Där framfördes att
redovisningsinformationen mist sin relevans i dagens samhälle.
Redovisningsinformationen framhölls som historisk, alltför aggregerad och
förvrängd, varför den inte skulle vara användbar i den interna styrningen
och vid produktkalkylering. Dessutom menade man att den ekonomiska
informationen på olika sätt bidrog till ett alltför kortsiktigt tänkande då
flertalet företag fokuserar på räntabilitetsmått såsom ROI (return-on-
investment) och andra finansiella mått.

                                          
35 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
36 Jfr. Otley, D. 1994.
37 Jfr. Merchant, K. A. 1998 och Simons, R. 1995.
38 Johnson, T. H. och Kaplan, R. S. 1987. Relevance Lost - the Rise and Fall of Management Accounting.
Boston: Harvard Business School Press.
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”Relevance lost”-debatten har resulterat i att nya modeller och teorier har
utvecklats under 1990-talet. Exempel på sådana teorier är vad som brukar
benämnas ”Activity Based Costing” (ABC-kalkylering) samt ”Balanced
Scorecard” (balanserat styrkort).

ABC-kalkylering är en ny form för produktkalkylering, där kostnader inte
fördelas utifrån den traditionella påläggskalkyleringen med t.ex. direkt lön
som påläggsbas, utan utifrån mängden resurser produkten förbrukar. Med
det nya tillvägagångssättet, menas det att produktkalkylerna ska bli mer
rättvisande och exakta än tidigare. Eftersom produktionen inte längre är så
arbetsintensiv som den var tidigare, medför traditionell påläggskalkylering
att kalkylerna utgör bristfälliga beslutsunderlag.39 Idéerna kring ett
balanserat styrkort introducerades av Kaplan och Norton i början på 1990-
talet. Tanken med denna modell är att fokuseringen på finansiella mått ska
reduceras och balanseras av icke-finansiella mått, som ska bidra till ett
större långsiktigt tänkande hos företagen. Det ska därmed inte heller bara
spegla ett historiskt utfall (jfr ”Relevance lost”-debatten) utan även vad
som sker idag och vad som kommer att ske imorgon.40

3.2 Ekonomistyrning – vad avser vi
Anthony och Govindarajan definierar tre typer av planerings- och
kontrollaktiviteter och illustrerar förhållandet dem emellan enligt följande:

Figur 4: Planerings- och kontrollaktiviteter.
Källa: Anthony och Govindarajan, 1998, sid. 7.

Syftet med ”management control”-processen är att se till att företagets
strategier genomförs på ett sådant sätt att uppsatta mål nås genom ett så

                                          
39 Cooper, R. 1988. The Rise of Activity-Based Costing - Part Two: When Do I Need an Activity-Based
Cost system?. Journal of cost management. Fall. Sid. 22-30.
40 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. 1999. Balanced Scorecard: från strategi till handling. Göteborg: ISL
Förlag. samt Olve m.fl. 1999. Balanced Scorecard i svensk praktik. Malmö: Liber Ekonomi.
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effektivt resursutnyttjande som möjligt41. Man brukar tala om
målkongruens, vilket innebär att den enskilde individens egna mål i största
möjliga utsträckning sammanfaller med organisationens övergripande mål.
Enligt ovan nämnda författare innefattar ”management control” att planera
organisationens verksamhet, koordinera dess olika delar, kommunicera
information, utvärdera informationen, besluta om åtgärder samt influera
människor att ändra sitt beteende. 42

Andra författare har andra sätt att definiera begreppet ”mangement control”
Merchant43 har t.ex. en något bredare syn på vad som ingår i begreppet.
Han delar upp detta i ”action control” (regler m.m.), ”results control”
(ekonomistyrning) och ”personnel/cultural control” (kultur och normer).
Betoningen ligger således mer på icke-redovisningsbaserad styrning.
Anthony och Govindarajans användning av begreppet ”mangement
control” kan med Merchants terminologi jämställas med ”results controls”.
Häri inbegriper författaren definiering av områden inom vilka man vill se
resultat, mätning av utfall inom dessa områden, uppställande av mål för de
anställda att kämpa emot samt belöningar då önskat resultat uppnåtts.

Liksom Merchant, har Simons44 en vidare syn på begreppet ”management
control”. Han menar att en företagsledning har fyra verktyg för att
kontrollera implementering av de utarbetade strategierna: ”belief systems”
(kultur och normer), ”boundary systems” (regler m.m.), ”diagnostic control
systems” (ekonomistyrning) och ”interactive control systems”
(dialogskapande). Vidare anser han att det är viktigt att det skapas en
balans i användningen av dessa fyra verktyg. ”Diagnostic control” är det av
Simons kontrollverktyg som kan sägas motsvara ”management control” i
Anthony och Govindarajans bemärkelse. Denna uppsats avgränsas till att
behandla ”management control” i den bemärkelse som Anthony och
Govindarajan använder begreppet och som av Merchant benämns ”results
controls” och av Simons ”diagnostic control”.

I begreppet ”management control” inkluderar Anthony och Govindarajan45

varken prissättningsbeslut, lönsamhetsberäkningar för olika produkter eller
investerings- och andra utvecklingsbeslut. Simons och Merchant klargör
inte sin ståndpunkt i denna fråga, men behandlar å andra sidan inte heller
detta. En sådan avgränsning framstår som främmande för oss, då vi anser
att även prissättningsbeslut, investeringsbeslut o.s.v. kan sägas vara en

                                          
41 Anthony, R. N. m.fl. 1994. Accounting: Text and Cases. 9th edition. Chicago: Irwin Inc.
42 Anthony, R. N och Govindarajan, V. 1998.
43 Merchant, K. A. 1998.
44 Simons, R. 1995.
45 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
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form av implementering av strategier. När vi fortsättningsvis talar om
ekonomistyrning, inkluderar vi även dessa situationer. Detta synsätt är vi
inte ensamma om; så gör även Andersson46 som ser kalkylering som en del
av styrningen. Han menar att budget bör kunna betraktas som en förkalkyl
och redovisningen som en form av efterkalkyl.

Ekonomistyrning anses som mer eller mindre nödvändigt för att det
överhuvudtaget ska vara möjligt att införa en decentraliserad
organisationsform med i stort sett autonoma resultatenheter.47 Syftet är,
som nämnts ovan, att få medarbetarna att agera i organisationens intresse
samtidigt som de strävar efter att nå sina personliga mål, d.v.s. att skapa
målkongruens. Inom ekonomistyrning finns tre huvudsakliga formella
styrmedel:

•  Organisatorisk struktur och fördelning av ekonomiskt ansvar inom
denna.

•  En formell planerings- och kontrollprocess.
•  Ett belöningssystem.48

Denna uppdelning kommer även att prägla den fortsatta dispositionen av
detta kapitel, som avslutas med ett avsnitt som behandlar ekonomisk
information.

3.3 Så fördelas ekonomiskt ansvar enligt ”skolböckerna”
Ett företag består traditionellt av en hierarki med VD i toppen, som har
divisions- och avdelningschefer under sig. Förutom VD, anser Anthony och
Govindarajan49, att alla chefer kan ses som både överordnade i förhållande
till sina anställda och som underordnade i förhållande till den chef de
rapporterar till och alltså också är ansvariga inför. VD bör rimligen, som vi
ser det, också anses vara underordnad, då han/hon rapporterar till en
styrelse samt även ett affärsområde, om det gäller ett bolag som ingår i en
större koncern. VD tillsammans med sin ledningsgrupp beslutar om
företagets övergripande strategier och divisionscheferna formulerar
strategier för sina respektive ansvarsområden efter godkännande från VD.
Strukturen för fördelningen av ekonomiskt ansvar följer ofta av
fördelningen av ansvar generellt, d.v.s. av organisationsstrukturen.50

                                          
46 Andersson, G. 1997.
47 Merchant, K. A. 1998.
48 Controllerhandboken, 1999.
49 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
50 Merchant, K. A. 1998.
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3.3.1 Två centrala principer
Det brukar sägas att två förutsättningar ska uppfyllas för att det ska vara
meningsfullt att delegera ekonomiskt ansvar. Dels ska utfallet för det
ekonomiska ansvarsområdet vara mätbart i ekonomiska termer
(mätbarhetsprincipen)51, dels ska den till vilken ansvaret delegeras ha
möjlighet att påverka det utfall som ansvaret omfattar
(påverkansprincipen). Det bör här påpekas att påverkbarhet inte innebär
total kontroll, utan snarare signifikant påverkansmöjlighet.52 Även om
utfallet beror av faktorer som ligger utanför den ansvariges kontrollsfär kan
denne i flertalet fall försöka påverka utfallet i en positiv riktning, i syfte att
minska ”skadan”. Påverkansprincipen avgör vidare vilken typ av
ekonomiskt ansvar som ska delegeras. Ett intäktsansvar ska enligt denna
princip inte delegeras till en person som inga möjligheter har att påverka
intäkterna, ett lönsamhetsansvar ska inte delegeras till någon som inte kan
påverka kapitalanvändning eller kapitalbindning o.s.v.53 Som vi redan
inledningsvis i denna uppsats konstaterat kan det göras gällande att
påverkansprincipen även genomsyrar andra delar av ekonomistyrprocessen.
Vid t.ex. målformulering talar man om vikten av att de ekonomiskt
ansvariga är delaktiga i en dialog kring hur de ekonomiska målen sätts54,
vilket måste kunna betraktas som en påverkansmöjlighet.

Enligt påverkansprincipen ska den ekonomiskt ansvarige inte bestraffas för
en negativ händelse som stått utanför hans/hennes möjlighet att påverka.
Inte heller ska han/hon belönas extra för positiva utfall, som uppstått tack
vare händelser utanför dennes kontrollsfär. Merchant talar om tre
kategorier faktorer som minskar kontrollerbarheten på utfallet.
Omvärldsfaktorer, som t.ex. att kundernas efterfrågan på företagets
produkter minskar, konkurrensen på marknaden ökar och att lagar och
regleringar ändras. Den andra kategorin utgörs av naturkatastrofer, bränder
och andra olyckshändelser. Dessa två första kategorier skulle kunna
benämnas externa faktorer, medan den sista kategorin utgör i företaget
interna faktorer, nämligen beroendeförhållanden mellan enheter inom
organisationen. Det kan t.ex. gälla företagsgemensamma funktioner, eller
att en enhets input utgörs av en annan enhets output eller att enheterna är
ömsesidigt beroende av varandra, d.v.s. att enheterna både producerar
output som används i andra enheter och köper input från andra enheter.55

                                          
51 Controllerhandboken, 1999.
52 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998 och Controllerhandboken, 1999.
53 Merchant, K. A. 1998.
54 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998 samt Merchant, K. A. 1998.
55 Merchant, K. A. 1998.
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3.3.2 De grundläggande typerna av ekonomiskt ansvar
Det finns, som vi tidigare konstaterat, fyra grundläggande typer av
ekonomiskt ansvar som kan delegeras: lönsamhets-, resultat-, intäkts- och
kostnadsansvar. Vilken typ av ekonomiskt ansvar som delegeras beror på i
vilken utsträckning det finns påverkansmöjligheter.

Ett kostnadsansvar innebär att man svarar för de kostnader som
uppkommer i en verksamhet. Ofta görs en uppdelning på
standardkostnadsenheter och omkostnadsenheter. En
standardkostnadsenhet karaktäriseras av att man kan mäta dess input i
monetära termer samt dess output i antal enheter. Därmed är det möjligt att
fastställa en standardkostnad. Denna typ av enhet utgörs därför ofta av
tillverkande organisatoriska enheter. Omkostnadsenheter utgörs främst av
administrativa enheter, forskning och utveckling samt
marknadsavdelningar. Detta innebär att det inte är möjligt att beräkna dess
output i monetära termer. Den främsta uppgiften för en ansvarig för en
omkostnadsenhet är att fullfölja de åtaganden som överenskommits i
planeringsprocessen.56

För ett intäktsansvar ligger fokus istället på intäkterna. All verksamhet
förorsakar kostnader, så en intäktsenhet är givetvis också en kostnadsenhet.
Kostnaderna är dock så små i en intäktsenhet att det omöjligt går att mäta
enhetens resultat. Exempel på intäktsenheter skulle kunna vara
försäljningsavdelningar. Det påpekas dock i teorin att intäktsenheter är
sällsynt förekommande.

Resultatansvar innebär ett ansvar för skillnaden mellan intäkter och
kostnader. Normalt görs en skillnad mellan naturliga och pseudo-
resultatenheter, där de senare till största delen får sina intäkter från intern
försäljning.57 Vid ett lönsamhetsansvar tillkommer utöver resultatansvar
också ett ansvar för och beslutanderätt kring den kapitalbindning som rör
verksamheten. 58 Även i resultatenheter kan det vara intressant att mäta
räntabilitet, men till skillnad från lönsamhetsenheter är det ingen som hålls
ansvarig för räntabiliteten.59

I litteraturen på området konstateras att terminologin som används delvis
skiljer sig åt i olika företag - det är inte ovanligt att lönsamhetsenheter
benämns resultatenheter o.s.v. Avdelningar som kallas resultatenheter är
inte alltid det i ordets rätta bemärkelse, d.v.s. har inte alltid kontroll över

                                          
56 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998 och Merchant, K. A. 1998.
57 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998 och Controllerhandboken, 1999.
58 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998; Merchant, K. A. 1998 och Controllerhandboken, 1999.
59 Controllerhandboken, 1999.
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både intäkter och kostnader. Det kan t.ex. gälla försäljningsavdelningar, där
ansvarsområdet egentligen bara kan påverka intäkterna men ändå belastas
med en standardkostnad för sålda varor. De flesta intäktsenheter hålls
ansvariga för ett antal kostnader. För en marknadsavdelning kan det röra
sig om säljarlöner, provisioner, marknadsföringskostnader och dylikt.60

3.3.3 En hierarkisk fördelning
Merchant61 definierar två typer av fördelning av ekonomiskt ansvar:
Funktions- respektive divisionsorganisation. I en funktionsorganisation har
de ansvariga för de olika funktionerna ofta kostnads- alternativt
intäktsansvar, beroende på typ av verksamhet. Det är först på
företagsledningsnivå som det är aktuellt med lönsamhetsansvar.

Figur 5: Fördelning av ekonomiskt ansvar i en funktionsorganisation.
Källa: Merchant, 1998, sid.308.

I en typisk divisionsorganisation utgör varje division oftast en resultatenhet
(och i vissa fall lönsamhetsenhet). Varje division är sedan funktionellt
organiserad. Den ekonomiska ansvarsfördelningen i en
divisionsorganisation illustreras som nedan62:

                                          
60 Merchant, K. A. 1998.
61 Ibid.
62 Ibid.
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Figur 6: Fördelning av ekonomiskt ansvar i en divisionsorganisation.
Källa: Merchant, 1998, sid. 309.

Anthony och Govindarajan63 nämner matrisorganisationen som en tredje
typ av organisationsstruktur, utan att egentligen utveckla hur ekonomiskt
ansvar fördelas i denna typ av organisation.

3.4 Det går runt, runt, runt…
Som vi redan konstaterat innebär ekonomistyrning att utfall jämförs mot
tidigare satta mål. Traditionellt delas också företagets planerings- och
kontrollprocess upp i ett antal aktiviteter, som tillsammans bildar ett
cykliskt förlopp, en s.k. cybernetisk modell där utfall jämförs med önskat
resultat. Utvärderingen ligger också till grund för en form av inlärning och
fortsatt styrning, då den utgör en plattform för framtida affärsplaner och
budgetar. Detta skulle kunna illustreras som nedan:

                                          
63 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
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Figur 7: Ekonomistyrprocessen.

Affärsplanen formas utifrån företagets övergripande strategier. Den utgör
sedan ett ramverk för budgeten, som i sin tur är ett verktyg för kortsiktig
planering i en organisation, då den normalt sträcker sig över en
ettårsperiod. För budgeten gäller att en individ hålls ansvarig för att
budgetmålen uppnås. Budgeten kan inte ändras vartefter att nya
förutsättningar upptäcks.64

Budgetprocessen tar normalt avstamp i att riktlinjer för budgeten ges ut
från centralt håll. Med utgångspunkt från dessa får sedan de ekonomiskt
ansvariga utarbeta ett budgetförslag, som presenteras och diskuteras med
en överordnad. Den föreslagna budgeten förs vidare upp i organisationen.
Det normala är att varje chefsnivå diskuterar verksamhets- och
budgetplanering med sina medarbetare. Forskning på området har visat att
ju mer de ekonomiskt ansvariga är involverade i processen och ju större
påverkan de har på de mål som sätts upp, desto mer engagerar sig dessa i
att budgetmålen ska uppnås. Dessutom bidrar denna arbetsform till ett
större informationsutbyte mellan olika hierarkiska nivåer i organisationen.65

De reella möjligheterna att påverka de verksamheter och i förlängningen
utfallet som de ekonomiskt ansvariga svarar för varierar från företag till
företag. Detta beror på omfattningen av opåverkbara faktorer samt vilka
möjligheter den ekonomiskt ansvarige har att reagera på sådana faktorer.66

De flesta företag följer månadsvis upp det verkliga utfallet. Det finns två
huvudsyften med budgetuppföljningen: Dels att påtala avvikelser, dels att
                                          
64 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
65 Ibid.
66 Controllerhandboken, 1996.
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erhålla underlag för belöningar.67 Det normala är att vid uppföljningen
jämföra utfallet mot budgeterade intäkter och kostnader. Vissa företag
studerar bara själva avvikelsen. Ett alternativ till att jämföra utfallet med
budget är att jämföra det med historiska värden. Det kan t.ex. handla om att
jämföra månadens utfall med samma månad föregående år. Ytterligare en
möjlighet är att använda externa värden, d.v.s. att jämföra det egna
företagets utfall med branschnyckeltal.68

Budgetuppföljning, där ledningen diskuterar utfallet med de ekonomiskt
ansvariga fyller två funktioner. Det motiverar de ekonomiskt ansvariga till
egen uppföljning. Samtidigt ger det möjlighet till dialog, så att bättre
motåtgärder kan planeras i samråd.69 Vanligtvis föranleder alltså avvikelser
diskussioner mellan den överordnade och den ekonomiskt ansvarige. Då får
den senare möjlighet att förklara tänkbara orsaker och vilka åtgärder som
vidtagits i syfte att korrigera avvikelsen. I vilken utsträckning
informationen som genereras ur budgetsystemet används varierar mellan
olika företag.70

En prognos kan, till skillnad från en budget, revideras vartefter att nya
förutsättningarna ändras och kan sträcka sig över olika långs tidsperioder.
Prognoserna utgör en omvärdering av utfallet för resterande del av
budgetåret och bygger på utfallet fram till en viss tidpunkt. Med hjälp av
prognosen vill företagen få en aktuell bild av det förväntade utfallet, vilket
kan vara betydelsefullt för t.ex. resursanvändningsbeslut. Dessutom
används prognoserna till att säkra att åtgärder vidtas om detta krävs.
Normalt görs prognoser tre till fyra gånger per år. Prognosen kan alltså
skilja sig från budgeten som ligger fast trots att viktiga förutsättningar kan
ha förändrats sedan den fastslogs. Att budgeten ligger fast beror på att den
används som bedömningsunderlag för hur väl de ekonomiskt ansvariga
uppfyllt sina åtagande. Merchant71 konstaterar att företag ofta är mindre
benägna att ändra budgeten då den används som referenspunkt för
bonusberäkning än då den används i planeringssyfte för t.ex. kommande
budget. Det skiljer sig åt i olika företag hur stor vikt man lägger vid budget
respektive prognos som referenspunkt vid uppföljning. Alternativ till en
ettårsbudget, på en föränderlig marknad, menar man i
Controllerhandboken, är rullande budget eller revidering av budgeten.72

Samtidigt som Anthony och Govindarajan säger att budgeten till skillnad
från prognosen inte kan ändras när den väl fastslagits menar de att
                                          
67 Controllerhandboken, 1996.
68 Anthony, R . N. och Govindarajan, V. 1998
69 Controllerhandboken, 1996.
70 Anthony, R . N. och Govindarajan, V. 1998
71 Merchant, K. A. 1998.
72 Controllerhandboken, 1996.
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revidering av budgeten kan ske systematiskt t.ex. varje kvartal alternativt
vid extraordinära omständigheter.73

3.5 Belöningar - ett sätt att nå målkongruens
Belöningssystem är, som vi redan kunnat konstatera, en bland flera
styråtgärder och utgör en viktig mekanism som bidrar till att motivera
medarbetarna så att organisatoriska mål uppnås.74 Därför gäller att
belöningen måste vara kopplad till, för företaget, strategiskt viktiga
prestationsmål. Återigen gör sig påverkansprincipen gällande: För att det
ska vara motiverande för medarbetaren att uppnå målen, krävs att denne
också kan påverka resultatet.75 Ett belöningssystem bidrar också till att
medarbetarna fäster uppmärksamhet på företagets prestationsmål och det
fyller således ett slags informativt syfte, förutom det motiverande.76

Belöningar kan vara såväl icke-finansiella som finansiella, men det är den
senare formen vi koncentrerar oss på och då särskilt bonussystem.
Belöningssystem kan vara av både kortsiktig (baserade på prestationerna
under ett år) och långsiktig (grundade på att långsiktiga mål uppnås)
karaktär.77

3.5.1 Så kan bonussystemet utformas
För de flesta ekonomiskt ansvariga på högre organisatoriska nivåer kopplas
bonus till ett resultat i finansiella termer. På lägre nivåer utvärderas de
ansvariga i större utsträckning utifrån operativa data såsom effektivitet,
kvalitetskostnader m.m.78 Bonussystemen på företagsledningsnivå har
enligt Controllerhandboken traditionellt varit knutna till olika typer av
räntabilitetsmått såsom räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på
sysselsatt kapital. Dessa mått har dock på senare år kritiserats för att leda
till kortsiktigt tänkande och investeringsovilja (jfr ”relevance lost”-
debatten).79

Ett bonussystem kan vara uppbyggt så att specifika mål fastslås för olika
individer vid årets början, vilka sedan utfallet jämförs gentemot. Målen kan
utgöras av det som fastslagits i budget, tidigare utfall eller av

                                          
73 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
74 Ibid.
75 Controllerhandboken, 1999.
76 Merchant, K. A. 1998.
77 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
78 Merchant, K. A. 1998.
79 Controllerhandboken, 1999.
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konkurrenternas prestationer. Det vanligaste är dock att de ekonomiskt
ansvariga utvärderas i jämförelse med budget.80

För en ekonomiskt ansvarig på divisionsnivå kan bonusen bygga helt på
företagets totala vinst, helt på divisionens resultat eller en mix av dessa två.
Ett argument för att bonusen enbart ska bygga på divisionens resultat är att
det är det som divisionschefen har möjlighet att påverka. Å andra sidan kan
en sådan utformning av bonussystemet medföra att barriärer byggs upp vad
gäller samarbete mellan olika divisioner i företaget. I ett företag där
divisionerna i hög grad är beroende av varandra bör divisionschefernas
bonus till största del vara baserade på hela företagets vinst. I ett företag där
divisionerna är oberoende av varandra är däremot inte samarbete över
gränserna kritiskt på samma sätt, varför bonusen istället bör grundas på
divisionernas respektive resultat. Motivet till detta är en strävan att skapa
en slags entreprenörsanda i de olika divisionerna.

För en person med resultatansvar gäller det att avgöra vilken resultatnivå
dennes bonus ska utgå från. Den kan bygga på täckningsbidrag (TB) 1,
påverkbart resultat, resultat före skatt och nettoresultat. När det gäller
lönsamhetsansvar, menar Anthony och Govindarajan att tre val måste
göras: Dels måste vinstbegreppet definieras på samma sätt som för
resultatansvariga, dels krävs ett val av kapitalmått och slutligen fordras ett
val mellan ROI och EVA (economic value added).81 I USA har det blivit
allt vanligare att bonusen baseras på EVA. Denna tendens återfinns dock
inte i Sverige.82 För intäktsansvariga kan bonusen bygga på
försäljningsvolymer eller försäljning i absoluta tal.83 Vad en eventuell
bonus för kostnadsansvariga ska bygga på nämns överhuvudtaget inte.

3.5.2 Bonusberäkningens referenspunkt
Det normala är att de mål som sätts upp vid årets början, som ska utgöra
referenspunkt för utfallet, inte justeras under årets lopp, trots att faktorer
som ligger utanför de ekonomiskt ansvarigas kontrollsfär har inverkan på
resultatet. Det finns dock två fall då avsteg från denna regel görs:
•  Om det gäller kostnader, där beslutet om dessa har fattats på en högre

nivå där divisionschefen inte varit med och påverkat.
•  Om det gäller förluster p.g.a. naturkatastrofer eller olyckor som inte

beror på att den ansvarige varit oaktsam.84

                                          
80 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
81 Ibid.
82 Controllerhandboken, 1999.
83 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
84 Ibid.
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Om bonussystemen endast bygger på finansiella kriterier kan detta skapa
problem. Det kan handla om alltför stor kortsiktighet i besluten såsom
misskötsel vad gäller underhåll eller att investeringar som på längre sikt
skulle vara lovande inte genomförs eftersom det på kort sikt påverkar
lönsamheten i negativ riktning. Ytterligare en effekt kan vara att data
manipuleras i syfte att uppnå den aktuella periodens mål. Det är dock
möjligt att överkomma dessa problem. Detta kan åstadkommas genom att
bonusen till en del baseras på ett flerårsutfall. Ett annat sätt är att utnyttja
balanserade styrkortskonceptet och inkludera ett mer icke-finansiellt
kriterium, det kan t.ex. gälla marknadsandel, kundnöjdhet, produkt kvalité,
utveckling av nya produkter samt personalrelaterade mått. Vidare kan ett
långsiktigt bonussystem som t.ex. ett optionsprogram vara ett alternativ.85

3.6 Ekonomisk information
”Styrning innebär bearbetning av information och
resulterar i information.86”

På varje nivå i företaget utgör den ekonomiska informationen ett underlag i
grundläggande styrfrågor kring resursfördelning, effektivitet och
bedömning av organisatoriska enheter. Information för styrning kan avse
framtiden, och utgöras av plan- eller prognosvärden, eller gången tid, och
då gälla utfallsvärden.87

I det som traditionellt brukar omfatta ett företags s.k. ekonomisystem ingår
redovisningen, budgeteringen och produktkalkyleringen, då dessa anses
vara de mest formaliserade och rutinmässiga processerna inom
ekonomiområdet. Begreppet ekonomisystem syftar här på de omnämnda
processerna och den information som hör till dessa. Redovisning och
budgetering kan sägas vara dominerande processer inom i stort sett alla
branscher, medan produktkalkylerings roll och omfattning varierar i olika
branscher.88 De finns starka samband mellan de tre processerna.
Redovisningen ger t.ex. underlag till såväl budgetering som
kalkyluppföljning.89 Man kan även se budgeten som en form av total
förkalkyl och redovisningen följaktligen som ett slags efterkalkyl.90

Detta är ett sätt att kategorisera den ekonomiska informationen. Ett annat
sätt skulle enligt vårt förmenande kunna vara att dela in den ekonomiska
                                          
85 Merchant, K. A. 1998 och Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
86 Controllerhandboken, 1996.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Andersson, G. 1997.
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informationen utifrån de olika situationer den används i. Motivet till detta
skulle kunna vara att de olika informationstyperna, liksom vi konstaterat
ovan, är så sammanflätade.

3.6.1 Budgetering och uppföljning – två situationer då ekonomisk
information används

I den cybernetiska modellen kan vi urskilja två situationer då ekonomisk
information används, vid budgetering och uppföljning. Vid budgetering
används olika typer av ekonomisk information som underlag. Det kan t.ex.
vara historiska värden, t.ex. föregående års budget och utfall, men också
prognoser vad gäller försäljningspriser och volymer. Uppföljning av olika
organisatoriska enheters prestationer görs av förklarliga skäl på olika sätt
beroende på vilken typ av ekonomiskt ansvar som är kopplat till de olika
enheterna. I standardkostnadsenheter innebär detta att information om den
aktuella volymen multipliceras med den beräknade standardkostnaden och
sedan jämförs mot verklig kostnad. Skillnaden visar enhetens effektivitet.
Förutom detta utvärderas standardkostnadsenheter utifrån data angående
kvalitet, volym o.s.v.91

Vad gäller utvärdering av omkostnadsenheter kan detta inte ske genom att
studera redovisningsinformation gällande utfallet och jämföra det mot
budget. Då output från denna typ av enheter inte kan mätas i monetära
termer, utgör skillnaden mellan budget och utfall endast skillnaden i input.
Vad som anses som en rimlig nivå för omkostnaderna är istället en
bedömningsfråga för ledningen. Den ekonomiskt ansvarige för ett
omkostnadsställe är i första hand ansvarig för att uppnå önskad output, att
ligga på budget är tillfredsställande, att överskrida budget är ett skäl till
oro, medan man kan misstänka att uppgifterna inte utförs på ett
tillfredsställande sätt om man underskrider budgeten. För
omkostnadsenheter gäller att det finansiella utfallet inte kan användas för
att utvärdera den ekonomiskt ansvariges effektivitet. Vad är effektivitet
t.ex. inom en forsknings- och utvecklingsavdelning?92 Ekonomisk
information i samband med uppföljning av intäktsenheter behandlas i lika
liten utsträckning i litteraturen som övrigt vad gäller intäktsenheter.

För uppföljning av resultatenheter skiljer Anthony och Govindarajan på
utvärdering av själva resultatenheten och dess ekonomiskt ansvarige. För
resultatenheten som sådan finns bara ett alternativ, att använda
redovisningsinformation som visar nettoresultatet inklusive utfördelade
gemensamma kostnader. Vad gäller uppföljning av den ekonomiskt

                                          
91 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
92 Ibid.
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ansvariges prestationer, å andra sidan, finns det fem möjliga resultatnivåer
att välja mellan: TB 1, TB 2, kontrollerbart resultat, resultat före skatt och
nettoresultat. Samtidigt påpekar han att chefen ska utvärderas utefter den
resultatnivå han eller hon kan påverka, vilket i de flesta fall är det
påverkbara resultatet exklusive gemensamma kostnader. Utfallet för den
resultatnivå som väljs jämförs sedan med den uppsatta budgeten.93

Vad gäller lönsamhetsenheter omfattar uppföljningen även information
som sätter resultatet i relation till investerat kapital. Det finns två sätt att
mäta detta; endera genom att använda någon form av ROI-mått eller att
beräkna EVA. Det senare framställs av Anthony och Govindarajan som ett
mer användbart mått, men ROI är trots detta mer använt, då det är enklare
att räkna fram och förstå samt att det möjliggör jämförelse av olika
lönsamhetsenheter.94

3.6.2 Övriga situationer
Ekonomisk information kan också användas som beslutsunderlag i en
mängd olika situationer. Det kan röra sig om beslut om produktval,
tillverkningsmetod och produktionsvolym, där kalkyler är en viktig
informationskälla. Dessutom kan den ekonomiska informationen användas
vid val mellan order, kunder och beslut om att gå in på nya marknader. I
dessa fall utgörs den ekonomiska informationen av förkalkyler.
Efterkalkyler används, å andra sidan, för kostnadskontroll för att kunna
göra bättre kalkyler i framtiden.95

Beroende på hur ett företags produktion ser ut kommer dess
produktkalkyler att se olika ut. Vid serieproduktion tillverkar företag
samma produkter under en längre period och använder därför
periodkalkyler. När det istället rör sig om orderproduktion betraktas varje
order som unik och det krävs för varje gång en ny, s.k. orderkalkyl.
Produktkalkyler rör den givna produktionskapaciteten och får
huvudsakligen kortsiktiga effekter i motsats till investeringskalkyler som är
ett annat användningsområde för kalkylinformation. Allmänt kan
investeringar ses som en resursinsats vid en given tidpunkt som får
konsekvenser under en längre tid. Investeringarna kan omfatta satsningar
både vad gäller materiella tillgångar, men också immateriella
utvecklingssatsningar, av mer strategisk karaktär.96

                                          
93 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
94 Ibid.
95 Andersson, G. 1997.
96 Ibid.
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3.6.3 Betoning på finansiell information
För vinstdrivande företag är det naturligt att följa upp och styra sin
verksamhet genom finansiell information, då dessa företags existens bygger
på vinster och kassaflöden. Finansiella mått summerar på ett lättförståligt
sätt verksamhetens prestationer och är dessutom till sin natur aggregerade,
vilket medför att det inte uppstår några konflikter mellan olika signaler.
Företagets högsta chefer kan vanligen sätta företagsgemensamma
finansiella mål, som sedan bryts ner till respektive resultatenhet. Samtidigt
räcker det med att de studerar ett fåtal utfallsmått som exempelvis vinst och
avkastning och deras beståndsdelar (intäkter, kostnader, tillgångar och
skulder).97

Vår uppfattning är att ”skolböckerna i väldigt hög grad betonar en viss typ
av finansiella mått när det gäller ekonomisk information, nämligen olika
resultat och räntabilitetsmått och då särskilt ROI. Det tillfälle då andra
typer av finansiell information behandlas i dessa böcker är i samband med
redogörelser för det balanserade styrkortet. Det är lätt att få uppfattningen
att andra typer av finansiell information (än resultat och räntabilitet) är
något som endast förekommer i organisationer som nyttjar detta koncept.
Icke-finansiell information kopplas också i stor utsträckning till det
balanserade styrkortet. Visserligen menar Anthony och Govindarajan att
icke-finansiell ekonomisk information är lika viktig som finansiell sådan.
Detta speglas dock inte av upplägget i deras bok. Delvis kan detta kanske
bero på den uppdelning som görs mellan ”management control” och ”task
control”, då mycket av den icke-finansiella informationen kanske kan anses
som nära den operativa verksamheten och därmed falla under ”task
control”?

3.6.4 Hur tillhandahålls ekonomisk information?
Något som behandlas relativt kortfattat i ”skolbokslitteraturen” är hur
ekonomiskt ansvariga får den ekonomiska information som de använder sig
av. Vad som dock sägs är att användarnas behov av förbättrat
informationsstöd är stort och då speciellt vad gäller snabbheten i
informationsgivningen samt tillgången till information som visar
lönsamheten på olika operativa nivåer.98 Informationsteknologi och
datorbaserade informationssystem har i detta sammanhang kommit att
spela en viktig roll.99 Under 90-talet har många företag investerat i olika
typer av affärssystem, som är tänkta att integrera det informationsbehov
som företagens olika funktioner har. Nuvarande systemlösningar är dock på

                                          
97 Merchant, K. A. 1998.
98 Controllerhandboken, 1999.
99 Jfr Controllerhandboken, 1999 och Simons, R. 1995.
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intet sätt problemfria. Det handlar t.ex. om bristande flexibilitet i systemen
samt att rapporter som tas fram ur systemen behöver bearbetas för att
sammanhang och överblick ska åstadkommas.100

                                          
100 Controllerhandboken, 1999.
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4. FYRA FALL AV EKONOMISKT ANSVAR

Inledningsvis i detta kapitel kommer vi att redogöra för hur ekonomiskt
ansvar fördelas i de fyra fallföretag som vi har studerat. Därefter redovisas
och diskuteras hur ekonomiskt ansvar upplevs och hur ekonomisk
information används på olika hierarkiska nivåer. Underlaget till detta
utgörs av det som framkommit under de intervjuer vi har genomfört på
fallföretagen.

Inledningsvis diskuterade vi med intervjupersonerna hur stor betoning som
finns på ekonomi i de olika företagen. Detta för att få en känsla för de olika
organisationernas ”ekonomiska kultur”, vilket skulle kunna färga och
förklara de svar vi erhållit. Om man ser till företagsledningsnivå är de
personer vi har talat med överens om att ekonomiska aspekter är något som
är viktigt och betonas mycket. De menar vidare att ett bra resultat innebär
en frihet att i större utsträckning själv styra sin verksamhet.

”God ekonomi skapar frihet.”
Källa: Lönsamhetsansvarig.

En av intervjupersonerna konstaterar att ekonomiska aspekter ju faktiskt är
en av de viktigaste delarna vid utvärdering av företaget. Gemensamt för
flera intervjupersoner är dock att man poängterar att det inte bara är
ekonomiska utan även andra aspekter som är i fokus. Det framstår ändå
som om det ekonomiska genomsyrar det mesta.

”Utan att ha dessa [ekonomiska] aspekter i åtanke får man
inte någon bra helhetsbild.”

Källa: Lönsamhetsansvarig.

Samtidigt menar en annan respondent att man ibland nästan pratar för
mycket om ekonomin och för lite om verksamheten som sådan.

Liksom på företagsledningsnivå, förefaller det även vara stor betoning på
ekonomiska frågor på divisionsnivå. De svar vi fått indikerar att
medvetenheten om och betoning av ekonomiska aspekter minskar längre
ner i organisationen. En av intervjupersonerna säger till exempel att den
ansvarige, på den nivån har kontroll över kostnaderna, men att personer
under honom eller henne saknar en kostnadsmedvetenhet och fortsätter
genom att konstatera att några egentliga uppföljningsrutiner inte heller
finns för de underställda.
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Graden av betoning vad gäller ekonomiska aspekter på lägre nivåer i
organisationerna tycks variera något beroende på hur det ekonomiska
ansvaret är fördelat. Som vi konstaterat arbetar man i ett par av
fallföretagen i stor utsträckning med projekt. Dessa ligger visserligen rent
organisatoriskt längre ner i organisationsstrukturen, men har ändå
resultatansvar. Detta gör att ekonomiska aspekter här betonas mycket enligt
intervjupersonerna. Orsaken är att projekten och deras resultat är så
avgörande för företagets resultat i stort.

Även om alla respondenter säger att ekonomi är viktigt ifrågasätter vi om
det verkligen är lika viktigt i samtliga fallföretag. Allting är ju relativt: Det
som anses vara stor betoning i ett företag är inte nödvändigtvis det i ett
annat. Detta avspeglar sig också hur de olika företagen fördelat det
ekonomiska ansvaret i organisationerna, vilket vi kommer att redogöra för i
följande avsnitt.

4.1 Ekonomiskt ansvar i fallföretagen
Vi vill redan inledningsvis i detta avsnitt påpeka att illustrationerna i detta
avsnitt är en bearbetning av respektive företags organisationsschema för att
åskådliggöra hur det ekonomiska ansvaret har fördelats och
överensstämmer därför inte helt med de organisationsscheman som
företagen själva presenterar.
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Företaget Alfa är en typ av funktionsorganisation, där de olika funktionerna
dock benämns som divisioner. Resultatansvaret är i första hand delegerat
ner till divisionsnivå i denna organisation. Företaget arbetar efter en
resultatmodell, där Leverans- och Marknads-/Utvecklingsdivisionerna
debiterar övriga divisioner för sina tjänster. På detta sätt är divisionerna för
produkt A, B och C resultatenheter. På avdelningsnivå finns ett
omkostnadsansvar. Företagets kundorder drivs i projektform, där
projektledaren har ett resultatansvar. Dessa återfinns organisatoriskt under
avdelningsnivån. Fördelningen av ekonomiskt ansvar i företaget Alfa
illustreras nedan.

Figur 8: Fördelning av ekonomiskt ansvar i företaget Alfa.

Företaget Beta är en divisionsorganisation, som är uppdelad på olika
kundgrupper. I alla divisionerna finns i stort sett samma produktutbud.
Divisionscheferna, liksom avdelningscheferna under dem, besitter
resultatansvar. Kundorder drivs även i det här företaget i projektform.
Liksom för företaget Alfa har projektledarna även i detta företag
resultatansvar.
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Figur 9: Fördelning av ekonomiskt ansvar i företaget Beta.

Företaget Gamma har vi bara studerat på avdelningsnivå. Det är dock en
relativt stor avdelning med drygt 1000 anställda, varför det förekommer
underavdelningar inom avdelningen. På samtliga nivåer inom avdelningen
har de ekonomiskt ansvariga kostnadsansvar: Såväl standard- som
omkostnadsansvar. Eftersom vi endast studerat avdelningsnivån har vi valt
att inte illustrera den ekonomiska ansvarsfördelningen i detta företag.

Vårt fjärde fallföretag, företaget Delta, skiljer sig delvis från de övriga i så
måtto att vi studerat det som koncern. Vad gäller de tre övriga fallföretagen
har vi studerat bolag som ingår i större koncerner, d.v.s. som är bolag i
bolaget. Detta försvårar en jämförelse av företaget Delta med de övriga tre
företagen. Det faktum att man från företaget Deltas sida, när vi bett att få
intervjua tre ekonomiskt ansvariga, valt ut tre personer som alla jobbar
inom olika ekonomifunktioner är ytterligare en faktor som försvårar
jämförelse med övriga företag. Detta medför att vi fortsättningsvis kommer
att behandla företaget Delta separat. Ekonomipersonernas stora betydelse
vad gäller ansvarsbiten i sig gör att Delta ändå är av stort intresse att
studera, då detta framstår som relativt ovanligt i jämförelse med
”skolböckerna”.

4.1.1 Ekonomiskt ansvarig - men inför vem?
Det ekonomiska ansvaret, är som vi ovan kunnat konstatera, utfördelat i
organisationen i alla fallföretagen. Samtidigt kan vi notera att det också i
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alla företagen förekommer ledningsgrupper på olika nivåer. Detta innebär,
som någon intervjuperson uttryckte det att:

”...man har ett lite större ansvar också för hela bolagets väl
och ve.”

Källa: Resultatansvarig.

Det handlar helt enkelt om att ta gemensamma beslut för företagets eller
divisionens bästa som helhet. Det finns dock inget formellt ekonomiskt
ansvar knutet till dessa grupper, där varje individ sitter med sina
specialkunskaper. Däremot skulle man kunna uppfatta det som ett vidgat
informellt ekonomiskt ansvar.

Det formella ekonomiska ansvaret innebär i alla fallen att man är ansvarig
inför någon. I de företag som ingår i en större koncern, tyckte man sig på
företagsledningsnivå i första hand vara ansvarig gentemot
affärsområdesledningen. I dessa fall ansågs företagens styrelse spela en
mindre viktig roll och vara mer formalia. På divisionsnivå menade
intervjupersonerna att de rent formellt är ansvariga inför företagets ledning.
Någon kände också ett ansvar gentemot koncernledningen. Först i andra
hand kom ansvaret mot aktieägarna för denna person. På avdelningsnivå
uttryckte respondenterna ett formellt ansvar gentemot sina respektive
divisionschefer. I ett av företagen nämndes också ett ansvar gentemot VD,
då intervjupersonerna menade att alla arbetade så nära varandra i den här
organisationen. På projektledarnivå berättade en av intervjupersonerna att
det formella ansvaret i första hand är mot en styrgrupp bestående av
företagets VD, divisionschefen, projektchefen och leveranschefen.

4.1.2 Påverkansmöjligheten på de ekonomiska kraven
Vad gäller vem eller vilka som formulerar de ekonomiska krav som ställs,
säger man på företagsledningsnivå att dessa huvudsakligen kommer ifrån
respektive affärsområdesledning. De personer vi har talat med berättar att
kraven eller målen arbetas fram i en dialog mellan företagsledning och
affärsområdets ledning, vilket innebär att de anser sig ha möjlighet att vara
med och påverka vad som är rimliga mål.

På divisionsnivå berättar respondenterna att kraven främst kommer ifrån
företagsledningen, och att dessa är en nedbrytning av de totala krav som
företaget har på sig. De mål som kommer ifrån affärsområdesledningen är
av lite mer generell karaktär och slipas ner på företagsledningsnivå för att
bli mer exakta, säger en av intervjupersonerna på divisionsnivån. Även på
denna nivå sker målformuleringen i en dialog. Samtliga respondenter
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påpekar vikten av denna dialog. Målen måste vara förankrade i
organisationen för att ha en reell möjlighet att uppnås.

På avdelningsnivå berättar intervjupersonerna att det är närmaste
divisionschefen, i vissa fall tillsammans med ekonomiavdelningen eller
divisionens controller, som sätter upp målen för verksamheten. Inom ramen
för detta hävdar samtliga att de har stor frihet att själva formulera sina egna
budgetar. Dessa ska visserligen manglas och godkännas uppifrån, vilket
kan leda till inskränkningar i påverkansmöjligheten. Flera av
intervjupersonerna på denna nivå nämner att de vidare är beroende av att få
olika typer av underlag, t.ex. i form av försäljningsprognoser, från andra
avdelningar för att sätta sin budget.

På projektledarnivån, berättar en av intervjupersonerna att kraven i dessa
fall redan är uppsatta vid tillfället då man accepterade ordern. Detta beslut
fattas av divisionschefen och företagets VD, utifrån de förkalkyler som
gjorts upp. Projektledaren blir i detta företag inkopplad först i slutskedet av
försäljningsförhandlingarna och anser sig därför ha marginella möjligheter
att påverka lönsamhetskraven för projekten. Samma situation föreligger i
stort sett i det andra företaget med projektorganisation.

Samtliga intervjupersoner nämner budgeten då vi talar om ekonomiska
krav. Inom alla fallföretagen utom ett finns en helårsbudget, som ligger
fast. I de flesta fall kompletteras denna med prognoser, som i ett företag
görs kvartalsvis och i ett annat görs månadsvis. I det av företagen, som inte
gör en helårsbudget, jobbar man enbart med en rullande budget som
revideras varje kvartal.

Vad gäller påverkansmöjligheter på utfallet anser sig det stora flertalet av
respondenterna ha relativt stora möjligheter att påverka. Gemensamt för
alla är dock att det också finns sådant som ligger utanför deras kontrollsfär,
men som ändå påverkar utfallet. Ett sätt att påverka utfallet är att försöka
öka intäkterna genom olika typer av initiativ. Det kan t.ex. handla om att
lära organisationen större affärsmässighet, genom att peka ut A-kunder,
bearbeta och göra upp planer för dessa.

Några av respondenterna är beroende av andra enheter inom
organisationen, vilket också påverkar deras utfall. En avdelningschef
uttryckte följande:
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”Det är egentligen säljarna som lägger grunden för vad jag
kan prestera, har vi ingen att leverera till, kommer vi att ha
svårt att klara vår budget.”

Källa: Resultatansvarig

Ytterligare ett sätt att påverka utfallet är givetvis att styra kostnadsmassan
noggrant. En av respondenterna uppskattade att han hade
påverkansmöjligheter på 25% av kostnaderna. Resterande del var beroende
av hur andra organisatoriska enheters verksamhet förlöpte.

En verklig extrem utgör den person som uppgav att han upplevde att:

”Det utfall som blir, det blir...”
Källa: Kostnadsansvarig

och menade att detta berodde på att den marknad som företaget befinner sig
på är så snabbföränderlig. I den här personens ögon var det småpengar han
kunde styra över. På projektledarnivå kan man konstatera att, eftersom
intäkterna är ”spikade” i och med försäljningskalkylen, kan de
resultatansvariga på denna nivå bara påverka kostnadssidan.

Av de respondenter som innehar resultatansvar utvärderades de i ett av
företagen på en resultatnivå, där företagsgemensamma kostnader
utfördelats. Det är sådana kostnader som de upplever att de har svårt att
påverka, även om de försöker, t.ex. i samband med budgetarbetet varje år.
En av respondenterna menade dock att det brukade röra sig om en tämligen
ensidig dialog, vilket får tolkas som att han upplevde att han sällan
lyckades påverka dessa kostnader i den riktning han önskade.

4.1.3 Så följs utfallet upp
Gemensamt för de fyra företag vi har studerat är att de har någon form av
rutin för hur ofta de tittar på utfallet. Vi kan urskilja två kategorier: De som
studerar utfallet en gång i månaden och de som månatligen
uppmärksammar avvikelser, men kvartalsvis studerar utfallet mer noggrant.
Samtliga arbetar med någon form av månadsrapport. Man rapporterar helt
enkelt uppåt i hierarkin. För företagsledningen handlar det om att
rapportera till affärsområdet. För de ekonomiskt ansvariga på divisionsnivå
handlar det om att rapportera till företagsledningen o.s.v. Rutinen är i
många av fallen att man gemensamt i olika ledningsgrupper på olika nivåer
i företaget studerar och diskuterar utfallet.
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Det är dock inte alla av de intervjuade som har möjlighet att själva få fram
materialet rörande utfallet, utan får det levererat från en ekonomiavdelning
alternativt en controller. Men av de personer som har tillgång till ett
affärssystem, är det egentligen bara de på avdelnings- eller projektnivå som
använder det till att även studera utfallet i tiden mellan de månatliga
rapporterna. Att studera utfallet i mellantiden hör inte till någon
företagsgemensam rutin utan sker av eget intresse.

När man tittar på utfallet jämförs det med budget alternativt en prognos.
Den generella upplevelsen är att prognosen är mycket mer levande än
budgeten, då marknaderna är så föränderliga att det är svårt att sätta upp
mål för så långa perioder som ett år. En av respondenterna uttryckte:

”Egentligen tittar vi nog mer på prognosen, budgeten är så
att säga bara ett snapshot. Budgeten fyller en funktion
första kvartalet, men så har vi den som ett benchmark när vi
gör nästa års budget.”

Källa: Resultatansvarig.

På projektnivå i de två företagen med projektorganisation utgör istället
försäljningskalkylen (=projektledarkontraktet) referenspunkt. Denna ändras
inte heller under projektets gång. I ett av de företagen anger en av
respondenterna att han anser att internredovisningen delvis är illa
fungerande, vilket medför att det enda som går att följa under projektets
gång är tidredovisningen. Varken han som resultatansvarig eller
projektledarna har möjlighet att följa upp enskilda transaktioner.

När man på företagsledningsnivå tittar på utfall är det inte bara företagets
totala resultat/TB 3 som är intressant, utan också någon form av
avkastningsmått. Dessutom studeras olika organisationsenheters utfall, men
också sådan information som orderstock, orderingång, prospektstock
(antalet utestående offerter) och ”hitrate” (antalet offerter som blivit order).
I ett av företagen angavs att man löpande följde upp tidrapporteringen.

Det som studeras på företagsledningsnivå överensstämmer också i stort
med vad man på divisionsnivå tittar på för utfall. I ett av fallföretagen
studeras dock TB 2, alltså ett resultat där bara direkta kostnader ingår, och
där företagsgemensamma kostnader inte har fördelats ut. I ett annat företag
studeras divisionens ROOA, d.v.s. räntabilitet på operativa tillgångar, trots
att det inte finns några krav formulerade för detta mått. De av
intervjupersonerna på avdelningsnivå, som har kostnadsansvar, följer upp
sina omkostnader. En person med resultatansvar, på samma nivå tittar på
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TB 2 och debiteringsgrad, d.v.s. hur mycket man debiterar kund av den tid
som funnits till förfogande, som i detta företag betonas mycket.

En respondent berättar vidare:

”Vi följer upp estimat [budget], men om jag bär en kostnad
som egentligen är en annan avdelnings gör det inget. Går
jag över mitt estimat gör det inget, så länge den kostnaden
funnits med som en tänkbar kostnad någonstans. Vi blir inte
betygsatta efter hur vi lever upp till våra estimat.”

Källa: Kostnadsansvarig.

På frågan om det är ett bra sätt att utvärdera ansvarområdet ekonomiskt; att
jämföra utfall med budget svarar intervjupersonerna att de inte har något
bättre sätt att göra det på. Samtidigt menade en av intervjupersonerna att
det inte alltid upplevs som ett rättvist sätt att utvärderas på, vilket hade sin
grund i hur interna transaktioner sköttes i företaget.

Eventuella avvikelser rapporteras uppåt i organisationerna och brukar
också föranleda att man i de olika ledningsgrupperna sätter sig ner för att
analysera vad som är orsaken till avvikelsen. Man resonerar kring hur
avvikelserna ska mötas för att de långsiktigt satta målen ändå ska nås.
Avvikelserapporteringen är starkt knuten till den övriga månatliga
ekonomiska rapporteringen.

4.1.4 Bonus
På företagsledningsnivå har alla vi talat med bonus kopplat till sitt
ekonomiska ansvar. Bonusen är då kopplad till företagets totala resultat. I
ett av fallen belönas den ekonomiskt ansvarige också utifrån ett icke-
finansiellt kriterium nämligen utifrån en humankapitalmätning bland
personalen.

På divisionsnivå förekommer bonus i lika stor utsträckning som på
företagsledningsnivå. Bonusen är då i det ena fallet kopplad till företagets
resultat, divisionens resultat (TB 2), men också ”affärens”, d.v.s.
produktens, resultat. I detta företag har man en överlappning, då företagets
divisioner riktar sig mot olika kunder men med samma produkter. Genom
att också koppla bonusen till affärens resultat önskar man premiera
samarbete över divisionsgränserna. Även här finns det icke-finansiella
kriterier såsom kundnöjdhet och hur väl tidrapporteringen fungerar. I det
andra fallet är bonusen också kopplad till såväl finansiella som icke-
finansiella resultat, och där de finansiella aspekterna uppskattas utgöra
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drygt 50 procent. Resultatet mäts i det här fallet på TB 3-nivå för
divisionen.

De ekonomiskt ansvariga på avdelningsnivå uppbär olika typer av
ekonomiskt ansvar: Kostnads- respektive resultatansvar. Detta påverkar
naturligtvis också vad bonusen grundas på. De båda med kostnadsansvar
som vi intervjuat har sin bonus kopplad till företagets totala resultat och
divisionens resultat. Dessa personer ha också ”mjukare” kriterier kopplade
till sin bonus. I det ena fallet handlar det om leveransprecision och i det
andra handlar det om utvecklingssamtal med personalen. För den person vi
har intervjuat som har resultatansvar på denna nivå, är bonusen kopplad till
divisionens resultat, ”affärens resultat”, resultatet för avdelningen han/hon
ansvarar för samt ett kvalitetsmått. Vad gäller projektledarna förekommer
bonus i ett av företagen och det bygger då på rent ekonomiska mått.

Vad jämförs utfallet med i bonusmätningar? De finansiella målen som
utfallet jämförs med när det gäller bonusmätningar bygger i alla fallen på
budget. Dessa mål förändras inte, förutom i extraordinära fall. Som
exempel togs att omorganisationer under årets lopp, där en grupp flyttar
från en enhet till en annan, kan kräva förändring av målen.

4.2 Ekonomisk information – så används den
I vilka situationer använder man sig då av ekonomisk information? På
företagsledningsnivå nämner samtliga respondenter uppföljning och
investeringsbeslut som två viktiga situationer. En av respondenterna
nämner även utvecklingssatsningar. Både vad gäller investeringsbeslut och
utvecklingssatsningar är det kalkylinformation som ligger till grund för
besluten. Utöver dessa två fall, studerar en av intervjupersonerna
kalkylinformation vid beslut rörande större projekt. I detta fall rör det sig
om förkalkyler. Efterkalkyler, å andra sidan, görs i samband med de
projektgenomgångar som företagets projektledare håller en gång i kvartalet,
och där projektets utveckling redovisas.

Även på divisionsnivå nämns uppföljning och investeringsbeslut av
samtliga som två situationer när ekonomisk information används. I dessa
situationer används främst redovisningsinformation respektive förkalkyler.
Utöver det tar en av respondenterna upp strategiska beslut vad gäller
fördelning av resurser och beslut rörande försäljningsprojekt som
ytterligare två situationer. En annan respondent är inne på samma sak, när
han berättar att ekonomisk information, i form av kalkyler, dels används i
samband med offertgivning, men också vid beräkning av olika projekts
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lönsamhet. Tidpunkten för bonusberäkningarna uppges vidare vara en
situation då den ekonomiska informationen studeras med intresse.

På avdelningsnivå uppger majoriteten av intervjupersonerna att de
använder ekonomisk information för uppföljning. Dessutom säger ett par
att de använder informationen för att presentera det ekonomiska läget för
sina anställda. I ett av företagen, där man har resultatansvar på denna
hierarkiska nivå, används ekonomisk information även till
investeringsbeslut. En av intervjupersonerna nämner vidare
lönsamhetsberäkningar för projekt i detta sammanhang. På
projektledningsnivå, där resultatansvar förekommer, används den
ekonomiska informationen mest i uppföljningssyfte, där man kontinuerligt
under projektets gång gör vad man kallar efterkalkyler. Men det görs även
prognoser för hur man tror att projektet kommer att utvecklas.

4.2.1 Ekonomisk information – serverad på silverfat?
När det gäller hur intervjupersonerna får ekonomisk information finns stora
skillnader mellan företagen. Ett av företagen har ett affärssystem, ur vilket
de ekonomiskt ansvariga kan plocka fram den ekonomiska information de
behöver, när de behöver den. Den ekonomiska informationen finns så att
säga tillgänglig kontinuerligt, även om det finns skillnader i hur mycket
denna möjlighet utnyttjas. På avdelningsnivå och projektnivå tenderar man
att i större utsträckning nyttja den ekonomiska informationen i mellantiden,
mellan de månatliga rapporteringarna. På månadsbasis tas alltså rapporter
fram, ett s.k. ”financial statement” och ett balanserat styrkort, där utfallet
redovisas.

På det andra företaget är det ekonomiavdelningen som arbetar fram det
ekonomiska materialet som används som underlag vid
månadsrapporteringar och andra situationer då ekonomisk information
behövs som underlag. På det här företaget har man dock möjlighet att
kontinuerligt följa upp debiteringsgraden. Det handlar om en form av
tidrapportering, som för det här företaget utgör en tidig varningssignal, då
det är antalet timmar de debiterar som genererar intäkter.
Debiteringsgraden kan alltså översättas i ekonomiska termer och bör
indirekt kunna betraktas som ekonomisk information.

Även i det tredje företaget är det ekonomiavdelningen som processar fram
allt ekonomiskt material som används i olika sammanhang. De ekonomiskt
ansvariga i det här företaget har alltså ingen möjlighet att själva gå in i
något affärssystem och stämma av i mellantiden. Behöver de någon
ekonomisk information under den tiden får de begära fram den.
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Som framkommit tidigare används ekonomisk information i en mängd
olika situationer och är därför något som alla uppger att de arbetar med, om
inte dagligen, så i varje fall mycket regelbundet. Många upplever att den
ekonomiska informationen fyller en stor funktion i deras arbete som
ekonomiskt ansvariga:

”Vi har en produkt som vi ska tjäna pengar på. Det vi gör
påverkar till syvende och sist hela företagets bokslut, som
hela aktiemarknaden går och väntar på. Så har inte jag
ekonomi i mitt bakhuvud... då kan det här bli helt fel.”

Källa: Kostnadsansvarig.

Ur detta citat går det också att utläsa att det även på lägre organisatoriska
nivåer finns en medvetenhet om vilka som sätter de yttersta kraven på
företaget.

Den ekonomiska informationen uppfattas som olika tydlig av
intervjupersonerna. Någon upplevde den ekonomiska informationen som
en ”väldig massa siffror”. Två andra personer på olika företag, ansåg att
den månatliga rapporten visserligen var tydlig, men alltför aggregerad. Om
dessa två personer ville studera mer detaljerade uppgifter, var den ena
tvungen att gå in i företagets affärssystem. Nackdelen med det var, som han
såg det, att affärssystemet i sig var användarovänligt. Men när han väl
hittade informationen ansåg han att han hade tillgång till bra ekonomisk
information. Att företagets affärssystem inte är så lätthanterligt bekräftades
även av en annan medarbetare på samma företag. Den andra personen som
uppgav att månadsrapporten var för aggregerad var tvungen att vända sig
till ekonomiavdelningen för att kunna få mer detaljerad information. En
person menade att det faktum att man på hans företag inte egentligen
gjorde någon åtskillnad på extern- och internredovisning medförde att den
ekonomiska informationen förlorade i tydlighet.

4.2.2 Finansiell kontra icke-finansiell information
Alla respondenter använder sig av såväl icke-finansiell som finansiell
ekonomisk information. På två av företagen arbetade man med ett s.k.
balanserat styrkort. En av intervjupersonerna på ett av dessa företag
menade att det balanserade styrkortet mycket speglade fördelningen vad
gäller användningen av icke-finansiell och finansiell information. Han
uppskattade att 20-30% av den ekonomiska information han använde sig av
var av finansiell karaktär, resterande icke-finansiell. Den mer allmänna
uppfattningen hos intervjupersonerna var annars att användningen av den
finansiella informationen övervägde:
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”När jag följer upp verksamheten är det onekligen mest
finansiell information.”

Källa: Kostnadsansvarig.

Samtidigt poängterades att:

”... det finansiella och icke-finansiella går hand i hand.”
Källa: Kostnadsansvarig.

En av intervjupersonerna menade att:

Det är bäst kvalité på den finansiella informationen,
eftersom det finns folk som är fokuserade på att ta fram den.
Det andra, den icke-finansiella informationen, är upp till
varje avdelningschef.”

Källa: Kostnadsansvarig.

4.3 Företaget Delta – ett controllerperspektiv
Företaget Delta är en koncern med tre olika affärsområden, som ansvarar
för sina egna respektive resultaträkningar. Under de olika affärsområdena
finns ett antal sälj- och produktionsbolag. Dessa bolag är egna legala
enheter, vilket innebär att de i sin tur har ansvar för en resultat- och
balansräkning.
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Figur 10: Fördelning av ekonomiskt ansvar i företaget Delta.

4.3.1 Ekonomiskt ansvar separat
Som vi tidigare konstaterat valde företag Delta ut tre personer som alla
innehar olika ekonomifunktioner inom företag, vilket föranledde
diskussioner om dessa personers formella ekonomiska ansvar. Samtliga
säger att det förstås är deras respektive chef, d.v.s. koncernens VD,
affärsområdes- respektive bolagschefen, som alltid har det yttersta
ansvaret. Samtidigt uppfattade vi det ändå som att dessa ekonomipersoner
spelar en viktig roll. Två av personerna menar att de samarbetar mycket
nära sina chefer. Det handlar om teamwork, i vilket det faktiskt finns ett
slags ansvarsfördelning, där intervjupersonerna har tagit hand om
ekonomiska frågor. På bolagsnivå säger vår intervjuperson:

”Jag har det ekonomiska ansvaret för bolaget... [och] måste
ansvara för det utfall som blir.

Källa: Intervjuperson på bolagsnivå.

Vidare förklarar han ansvarsfördelning genom att säga att han själv är
ekonomiskt ansvarig internt, medan VD är det externt. Detta innebär att

resultatansvar 

  

  

 
VD  

Affärsområde  Affärsområde   Affärsområde  

  Bolag A    

  

resultatansvar 

Bolag B Bolag C 

lönsamhetsansvar

Ekonomi-
funktion

Ekonomi- 
funktion 

Ekonomi- 
funktion 



Fyra fall av ekonomiskt ansvar

44

denna form av ekonomiskt ansvar inte helt kan jämställas med det
ekonomiska ansvar som innehas av intervjupersonerna i övriga fallföretag.

Det faktum att ekonomipersoner inom företaget Delta alltså innehar en
form av ”internt” ekonomiskt ansvar skulle eventuellt kunna förklaras av
att ekonomiska aspekter är något som kommit i fokus relativt sent i bolaget.
Samtliga respondenter är visserligen överens om att ekonomiska aspekter
idag spelar en viktig roll då företaget är börsnoterat. Samtidigt säger en av
intervjupersonerna, med erfarenhet även ifrån andra företag:

”Vi ligger långt ifrån i topp. Det finns många aspekter som,
inte tar överhanden, men som är minst lika viktiga i många
sammanhang. [...] 90-talet är det årtionde då ekonomin på
allvar har börjat bli viktig.”

Källa: Intervjuperson på affärsområdesnivå.

4.3.2 Även här dialog kring målen
Vad gäller de krav som sätts på koncernen kommer dessa ytterst ifrån
styrelsen och marknaden. Dessutom ställer man på koncernledningsnivå
upp ett antal egna krav som förankras hos VD och även hos styrelsen. För
affärsområdena formuleras t.ex. ett tillväxtkrav, ett vinstkrav i termer av
vinsttillväxt och ett krav på kapitalomsättningshastighet. Detta är sådant
som man tar fasta på i affärsplanen för affärsområdet, berättar respondenten
på denna nivå. Denna affärsplan sprids sedan till bolagen som ingår i
affärsområdet, där respektive bolag går igenom vilka delar som berör
dessa, säger intervjupersonen. Han menar vidare att innehållet i denna inte
alltid är så konkret utan snarare i form av vad han kallar viljeinriktningar.
Dessa bryts ner och omvandlas till konkreta mål i bolagets ledningsgrupp.

Vår intervjuperson på koncernnivå uppger att kraven från t.ex. styrelsen
inte omformuleras särskilt ofta, däremot värderas dem med jämna
mellanrum. Företaget jobbar med flerårsplaner för verksamheten som
revideras. Vad gäller budgeten görs den en gång om året och kompletteras
med två prognoser som görs vår och höst.

Både på koncernnivå och affärsområdesnivå anser våra intervjupersoner sig
ha god möjlighet att påverka de mål som sätts för respektive
ansvarsområde. På affärsområdesnivån menar intervjupersonen att man
visserligen inte ändrar på de övergripande målen som kommer uppifrån,
men att de själva kan påverka mycket via affärsplanen. Intervjupersonen
jobbar vidare med modeller över olika finansiella scenarios och målar upp
tänkta utvecklingar för ett antal år framåt, vilka diskuteras i
ledningsgruppen och förankras uppåt i koncernledningen. Han anser att det
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är hans ansvar att vara med och påverka och att ingjuta realism i
diskussionerna. Vår respondent på bolagsnivå anser dock att hans bolag har
begränsade möjligheter att påverka sina mål:

”Där är vi väl lite begränsade av den organisationsstruktur
som finns, eftersom vi har ett säljbolag emellan oss och
slutkunden.”

Källa: Intervjuperson på bolagsnivå.

4.3.3 Påverkansmöjlighet på utfallet – även för controllern
Vad gäller påverkan på utfallet anser vår intervjuperson på koncernnivå att
han i ganska stor utsträckning kan påverka även det. Delvis beror detta på
att han sitter med i internstyrelsen för ett antal bolag inom koncernen. Han
anser även att han kan påverka som funktionellt ansvarig för ekonomi och
finans i och med att alla som arbetar med ekonomi inte bara rapporterar
linjemässigt till sin chef, utan även funktionellt till honom. På
affärsområdesnivån menar vår intervjuperson, å andra sidan, att han inte
ska kunna påverka för mycket eftersom han faktiskt jobbar inom en
stabsfunktion. Ändå menar han att han i sin position snabbare ser trender
och tendenser än vad man gör ute i de lokala bolagen.

”... de stora talens lag innebär att vi ser fortare när det
händer någonting. Det låter konstigt, men så är det. ... Det
blir starkare förändringar här.”

Källa: Intervjuperson på affärsområdesnivå.

På bolagsnivå anser visserligen respondenten att det finns
påverkansmöjligheter, men konstaterar att det främst gäller kostnadssidan,
då intäkterna är beroende av säljbolagen som jobbar direkt mot slutkund.

4.3.4 Så följs utfallet upp
På samtliga nivåer gör man en månadsvis avstämning av utfallet, i samband
med de finansiella boksluten för de olika bolagen. Däremellan följer man
på koncernnivå t.ex. orderingången. På affärsområdesnivån arbetar man
med speciella fokusområden som följs upp löpande. Det rör för tillfället
leveranssituationen. Respondenten på bolagsnivå menar att han, förutom
den månatliga avstämningen, gör vissa stickprov på speciella saker som
han följer, under månadens gång. Vid de månatliga boksluten går man
snabbt igenom siffrorna i ledningsgruppen, då alla haft tillgång till
informationen i förväg. Diskussionen rör främst de eventuella avvikelserna.
Även på affärsområdesnivå försöker man träffas en gång i månaden för att
stämma av. Vår respondent på koncernnivå går själv igenom siffrorna och
om han ser något anmärkningsvärt tar han kontakt med respektive enhets
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ekonomiansvarig. Koncernledning träffas varannan månad och då går man
igenom utfallet i stora drag.

Vad är det då man tittar på i samband med att utfallet följs upp? På
koncernnivå nämner vår intervjuperson att budgeten utgör en
referenspunkt, men att man också jämför med utfallet föregående år. Han
menar vidare att man inte jämför i så stor utsträckning mot de prognoser
som görs, utan att de snarare är:

”...en process som säkerställer att de operativa enheterna
blir observanta på den utveckling som råder, så att man
vidtar de åtgärder som krävs. ”

Källa: Respondent på koncernnivå.

Vår intervjuperson på affärsområdesnivå menar att det på denna nivå och
bland det lokala enheterna är budgeten som utfallet jämförs mot, då det
affärssystem man har i företaget inte ännu tillåter att man byter budget mot
prognos som referenspunkt. Detta innebär att budgeten i många
sammanhang gäller hela året, vilket är relevant i vissa fall, som t.ex. i
produktionen där man arbetar med standardkostnader, som låses på ett år.
Själv skulle dock intervjupersonen hellre se en rullande prognos som görs i
form av nyckeltal som ersättning för den traditionella budgeten, som han
anser tar mycket kapacitet i organisationen. Utöver att jämföra utfall mot
budget, tittar man även på ett antal nyckeltal, t.ex. vinstmarginal och
kapitalomsättningshastighet samt operativa kostnader i förhållande till
försäljningen. På bolagsnivå följer man upp utfallet mot budget, men även
prognoserna när de har kommit. Utöver det arbetar man med s.k.
relationstal i resultaträkningen. Då det finns avvikelser kommenterar
intervjupersonen det inför sin ledningsgrupp, efter att ha diskuterat det med
den avdelningschef där avvikelsen finns.

4.3.5 Situationer då ekonomisk information används
Det är inte bara i uppföljningssyfte som intervjupersonerna använder
ekonomisk information. En annan situation är vid
investeringsbedömningar. På koncernnivå sker detta dock enbart när det är
fråga om större strategiska investeringar, vilket bl.a. innebär att
respondenten där inte säger sig använda kalkylinformation i någon större
utsträckning. Respondenten på bolagsnivå är inblandad när investeringar
sker, men eftersom han inte arbetar inom något producerande bolag, så
förekommer inte så många större investeringar. Vår intervjuperson på
bolagsnivå radar upp ett antal olika situationer då han använder ekonomisk
information. Det är uppföljning av mål- och planuppfyllelse, budgetarbete,
prognosarbete och omvärdering av planer. Av dessa situationer menar han
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att måluppfyllelse och omvärderingar av planer är det som är mest
avgörande för honom.

Inom företaget Delta finns ett affärssystem där intervjupersonerna har
möjlighet att plocka fram information. På koncernnivå får dock vår
intervjuperson den ekonomiska informationen i en månatlig rapport från
koncernekonomifunktionen. Där finns information som gäller för
koncernen totalt, men även nedbrutet på affärsområdes- och produktnivå.
Han föredrar den rapporten framför informationen i affärssystemet,
eftersom det är en sammanställning över precis den information som han
vill ha. På affärsområdesnivå skaffar sig vår intervjuperson information
främst via affärssystemet, men även via ett speciellt konsolideringssystem
för koncernen. Han tycker att informationen är tydlig, då han anser att det
går snabbt att skaffa sig en helhetsbild över situationen och därifrån söka
sig ner i detaljer. På bolagsnivån har vår intervjuperson en något annan syn
på tydligheten i informationen. Han tror t.ex. inte att någon skulle läsa en
rapport som kommer direkt ifrån systemet utan att ha bearbetats.

Eftersom intervjupersonerna alla arbetar inom olika ekonomifunktioner
arbetar de av naturliga skäl övervägande med finansiell information. Dock
spelar olika typer av marknadsinformation också en viktig roll på
affärsområdesnivå. Vår intervjuperson på bolagsnivå menar att finansiell
och icke-finansiell information är mycket nära sammankopplade. Ett viktigt
icke-finansiellt mått på bolagsnivån är servicegrad, d.v.s. tiden det tar från
att ett behov uppstår hos en kund tills att det är åtgärdat. Har man en hög
servicegrad, får företaget bra rykte, som också ger ett bra ekonomiskt
utfall, menar intervjupersonen, som exempel på kopplingen mellan
finansiella och icke-finansiella mått.
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5. EN NYANSERAD BILD…

Som läsaren säkert redan själv har kunnat konstatera är det mycket av vårt
empiriska material som stödjer den teoribildning som finns inom området
”management control”. Detta kapitel kommer därför främst att behandla
de aspekter där vi upplever att teori och empiri avviker från varandra.
Inledningsvis diskuterar vi huruvida det kan anses att fördelningen av
ekonomiskt ansvar påverkats av ytterligare decentralisering samt av
process- och flödesorientering. Därefter kommer vi att beskriva vår
nyanserade bild av, först resultatansvar, och sist kostnadsansvar. Kapitlet
avrundas med ett avsnitt om användning av ekonomisk information.

5.1  En traditionell fördelning av ekonomiskt ansvar
Inledningsvis kan konstateras att det sätt på vilket ekonomiskt ansvar bryts
ner i våra fyra fallföretag inte fullt överensstämmer med den bild som
presenteras av Anthony och Govindarajan101 samt Merchant102. Vad som
dock är viktigt att observera är att fallföretagens delegering av ekonomiskt
ansvar är nedbrutet enligt den traditionella hierarkiska
organisationsstrukturen på samma sätt som ”management control”-
litteraturen framställer det.

Vi har inte funnit något konkret exempel bland våra fallföretag på process-
eller flödesorganisationer, där vi med sådana avser flöden eller processer
som inte bara omfattar produktion, utan också andra organisatoriska
funktioner. Det finns flera möjliga orsaker till att vi inte funnit några
exempel på detta. Det skulle endera kunna bero på att våra fallföretag inte
är representativa för företag i allmänhet alternativt att flödes- eller
processorganisationer inte är så vanligt förekommande som ofta görs
gällande. Det senare tycker vi dock är något som faller utanför ramen för
denna uppsats, men något som läsaren kanske ändå bör ha i åtanke.
Däremot kan en form av horisontellt tänkande och en orientering mot
processer eller flöden noteras i flera av företagen. Detta har bl.a. tagit sig
uttryck i att man i flera av våra fallföretag arbetar i projekt, i hur
bonussystem utformats samt hur strikt utfall jämförs med budget. Till detta
återkommer vi senare i detta kapitel.

                                          
101 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
102 Merchant, K. A. 1998.
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5.1.1 En rad intressanta iakttagelser
Trots att den ekonomiska ansvarsfördelning i fallföretagen alltså
fortfarande präglas av den traditionella hierarkiska strukturen som
presenteras i ”skolböckerna”, kan en rad intressanta skillnader noteras
mellan de grundläggande teorierna och den empiriska verklighet som vi har
studerat. Dessa skillnader kommer att redovisas i detta och de efterföljande
avsnitten.

En tydlig skillnad som vi har kunnat observera är att ekonomiskt ansvar
delegerats ned ytterligare en hierarkisk nivå, i de organisationer som
arbetar i projektform, nämligen till projektnivån. Intervjupersonerna i de
företag som arbetar i denna form har varit överens om att projektens
resultat är avgörande för företagets totala resultat, vilket kan vara en
förklaring till att ekonomiskt ansvar har delegerats även till denna
hierarkiska nivå.

Det faktum att projektnivån inte har inkluderats i de traditionella modeller
som existerar för fördelning av ekonomiskt ansvar är intressant i sig.
Anledningen till detta kan vi bara spekulera om. En förklaring skulle kunna
vara att teoribildningen helt enkelt inte har följt med i den utveckling som
skett i företagen, där projektorganisationen blivit alltmer vanligt
förekommande.

Något som Anthony och Govindarajan inte behandlar är möjligheten att
separera ekonomiskt ansvar ifrån ansvar för själva verksamheten. Det är
dock detta som kan sägas vara fallet i företaget Delta, som visserligen får
lov att betraktas som ett företag med en än så länge tämligen outvecklad
ekonomistyrning. Det förhåller sig ju faktiskt så enligt aktiebolagslagen, att
VD alltid är den ytterst ansvarige för den löpande verksamheten103. Det är
därför egentligen inte möjligt att separera ekonomiskt ansvar från övrigt
ansvar. Ändå upplever sig ju personerna på ekonomifunktionerna i detta
företag uppbära ett ekonomiskt ansvar, fastän deras egentliga roll är att
utgöra ett stöd åt de ”legalt” ansvariga. Även i de tre övriga fallföretagen
har någon typ av ekonomifunktion en framträdande roll, just som stöd åt de
ekonomiskt ansvariga. Ytterligare en anledning finns till att det omöjligt
går att separera ekonomiskt ansvar från övrigt, enligt vårt förmenande: De
flesta beslut måste ju kunna sägas ha ekonomiska implikationer.

5.1.2 Tre sätt att nå målkongruens
Som vi tidigare konstaterat syftar ekonomistyrning till att implementera ett
företags strategier och att samtidigt utnyttja resurserna effektivt. I detta
                                          
103 Aktiebolagslagen  (1975:1385) 8 kap 25§.
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sammanhang är målkongruens ett centralt begrepp eftersom det minskar
risken för suboptimering. Anthony och Govindarajan104 diskuterar
begreppet målkongruens i samband med budgetprocessen och påtalar att
delaktighet i denna leder till ett ökat ansvarskännande för de mål som där
ställs upp. Vi har i det empiriska materialet förutom detta kunnat notera en
rad andra exempel på hur man arbetar i företagen för att uppnå
målkongruens och samtidigt främja ett horisontellt tänkande. Ett sätt är
t.ex. att skapa samarbete över enhetsgränserna, vilket skulle kunna ses som
ett horisontellt tänkande, trots att organisationen i grunden är hierarkisk och
präglad av ett ”vertikalt” synsätt. Exempel på detta är att ett av
fallföretagen valt att gå ifrån ett strikt budget-utfallstänkande. Där fäster
man inte så stor vikt vid att en avdelning överskrider sin budget, så länge
det gäller en kalkylerad kostnad, men som strikt borde tillhöra någon annan
avdelning.

Vidare kan bonussystemet, som det också konstateras i teorin, vara ett sätt
att skapa en förbättrad målkongruens. Vad gäller utformningen av
bonussystemen i våra fallföretag har vi kunnat se exempel på hur man även
här sökt främja ett horisontellt tänkande och samarbete över
enhetsgränserna. I ett av fallföretagen beräknas bonusen inte enbart på
avdelningens resultat, utan även på resultatet för de olika produkterna som
marknadsförs inom varje division. Ett annat exempel på hur målkongruens
kan uppnås, som kunnat observeras i de fyra fallföretagen, men som inte
nämns i teorierna kring ekonomistyrning, är den vanliga förekomsten av
ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer. En av divisionscheferna
påpekar just att han som medlem av företagets ledningsgrupp känner ett
ökat ansvar för företagets resultat som helhet. Detta, vill vi hävda, skulle
kunna vara ett bevis på att det utöver det formella ansvar, som
”skolböckerna” beskriver och som riktas uppåt i hierarkin och endast
omfattar det egna ansvarsområdet också existerar en annan typ av ansvar.
Det rör sig om ett mer informellt sådant, som de ekonomiskt ansvariga
upplever sig bära tillsammans med övriga ekonomiskt ansvariga för en
större helhet av företaget. Som medlem av en divisions ledningsgrupp
upplever en ekonomiskt ansvarig på avdelningsnivå alltså inte bara sig ha
ett ansvar över den egna avdelningen utan för divisionen som helhet. Man
skulle kunna tala om ett kollegialt ansvar eller en form av teamwork.

5.1.3 Ansvar och teamwork
Det är i första hand mot den närmast överställde chefen, som
respondenterna känner sig ekonomiskt ansvariga inför. Detta följer således

                                          
104 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
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logiken i den hierarkiska strukturen som Anthony och Govindarajan105

målar upp. Denna beskrivning vill vi dock hävda inte ger en fullständig bild
av de ansvarsförhållanden som råder i verkligheten. Visserligen säger alltså
samtliga att det ansvar som följer den hierarkiska strukturen faktiskt finns,
men det är inte det enda som nämns.

I en av organisationerna säger sig t.ex. en av avdelningscheferna känna ett
ansvar direkt mot sin VD. Detta skulle kunna förklaras av att det rör sig om
ett något mindre företag, där man säger sig arbeta nära tillsammans. Men
det skulle kunna finns andra förklaringar. Ett motsvarande förhållande
föreligger på projektnivån i ett av fallföretagen, där projektledaren inte
enbart är ansvarig gentemot sin närmaste chef, utan också mot en grupp
människor som sitter i den styrgrupp som utgör projekts ”styrelse”. I denna
styrgrupp ingår förutom projektledarens närmaste chef, som är på
avdelningsnivå, också bl.a. divisionschefen och företagets VD. I detta
sistnämnda fall är projekten av stor betydelse för företagets totala resultat,
vilket skulle kunna förklara varför VD är direkt inblandad i
projektstyrningen. Dessa ansvarsförhållanden skulle kunna illustreras enligt
figuren nedan, där de tjocka heldragna linjerna motsvarar de
ansvarsförhållanden som beskrivits för oss och de streckade den
traditionella bilden:

Figur 11: Ansvarig - inför vem?

                                          
105 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
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De exempel vi redogjorde för ovan, vad gäller inför vem den ekonomiskt
ansvarige är eller upplever sig vara ansvarig, visar alltså att det finns en
direkt koppling mellan den högsta och lägsta nivån inom företagen, trots att
dessa rent organisatoriskt separeras av både en eller två hierarkiska nivåer.
Diskussioner av olika slag förs dels tillsammans i olika ledningsgrupper
och dels direkt mellan personer på högre och lägre hierarkiska nivåer, utan
att gå via ”mellanchefer”. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för det
teamwork som vi redan funnit andra tecken på.

5.1.4 Kraftig inskränkning av påverkansmöjligheten på
projektnivå

Den cybernetiska modell som ekonomistyrprocessen utgör, inleds med att
mål för verksamheten ställs upp. Vad gäller de mål eller krav som ställs på
de ekonomiskt ansvariga, nämner samtliga att de kommer uppifrån och
framförallt från den närmast överordnade chefen. Samtidigt uppger de
flesta intervjupersoner att målformuleringen ändå sker i dialog, vilket
innebär att dessa också anser sig ha en förhållandevis god
påverkansmöjlighet på målen. Detta överensstämmer med hur
”skolböckerna” anser att budgetprocessen ska gå till. Här skiljer sig dock
projektledarnivån markant ifrån de övriga hierarkiska nivåerna. Det
beskrivs hur målen för projektet ställs upp redan i det skede då man
beslutar att acceptera en order. Eftersom projektledarna här blir inkopplade
först i slutskedet av försäljningsförhandlingarna innebär det att
påverkansmöjligheterna på dessa är ytterst begränsad. Vi finner denna
situation märklig då vikten av dialog och inflytande i
målformuleringsprocessen poängteras, för att målkongruens ska uppnås.
Samtidigt som det betonas att projekten är avgörande för dessa företags
resultat, saknas alltså i stor utsträckning denna möjlighet. Vi kan bara
spekulera i varför denna avsaknad av dialog kring målen föreligger på
denna organisatoriska nivå. Är det kanske så att man inte ser
försäljningskalkylerna som en form av budget, likt Andersson? Betraktades
försäljningskalkylen som en sådan borde man väl inse behovet av dialog
och inflytande kring kalkylen.

I samband med att vi diskuterat mål och krav för ekonomiskt ansvariga
nämner samtliga intervjupersoner budgeten. Det allra vanligaste är att
företagen har en fast ettårsbudget, precis som Anthony och Govindarajan106

också hävdar. Vidare har vi hittat stöd i vårt empiriska material för att
helårsbudgeten i vissa fall istället ersätts med en rullande budget. Även på
projektnivån finns det någon typ av kortsiktig plan, endera i form av en
projektbudget eller en försäljningskalkyl. Samtliga företag har vidare någon

                                          
106 Anthony, R. N. och Govindarajan, V. 1998.
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typ av rutin, på det sätt det beskrivs i ”skolböckerna”, för att följa upp
utfallet. Då används någon form av månadsrapport.

Vidare i detta kapitel kommer vi att behandla resultat- respektive
kostnadsansvar i skilda kapitel. Lönsamhetsansvar diskuteras i samband
med resultatansvarskapitlet, då detta får betraktas som en form av utökat
resultatansvar. Intäktsenheter beskrivs i liten utsträckning i teorin och
eftersom vi inte heller har funnit några exempel på intäktsenheter i vårt
empiriska material kommer detta inte behandlas i vår kommande
redogörelse.

5.2 Resultatansvar – vanligare än man kan tro
Enligt teoribildningen på området ska resultatansvar främst återfinnas på
divisionsnivå. Det konstateras att intäktsansvar förekommer i mindre
utsträckning än övriga ansvarsformer, men inte hur det förhåller sig när det
gäller förekomsten av övriga ansvarsformer. Vi vill dock, utifrån vårt
empiriska material, hävda att resultatansvar är betydligt mer vanligt
förekommande än kostnadsansvar.

Projekt

Vår bild av var resultatansvar
återfinns

Traditionell bild av var resultatansvar
återfinns

Division

Avdeln.

Företagsledn.

Figur 12: Fördelning av resultatansvar - vår bild vs. "skolböckernas".

Av de skuggade rutorna i illustrationen ovan framgår på vilka
organisatoriska nivåer som resultatansvar kan förekomma, enligt vår bild
respektive ”skolböckernas”. I de företag vi studerat har resultatansvar varit
den mest förekommande ansvarsformen. Resultatansvaret återfinns på
såväl divisions-, avdelnings- som projektnivå och är alltså betydligt
vanligare på lägre organisatoriska nivåer än vad teoribildningen vill göra
gällande. Intressant är att ett av de företag vi har studerat, och som arbetar
mycket i projektform, har resultatansvar på samtliga organisatoriska nivåer.
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Givetvis finns resultatansvar även på företagsledningsnivå, men detta är
inte markerat i figuren då det på denna nivå rör sig om lönsamhetsansvar.

5.2.1 Varför är resultatansvaret så vanligt förekommande?
Det heter att resultatansvar endast ska delegeras i fall där den ekonomiskt
ansvarige har möjlighet att påverka såväl intäkter som kostnader. I de av
fallföretagen där projekt förekommer finns det egentligen små möjligheter
för projektledarna att påverka intäkterna. Projekten utgör kundorder och
intäkterna fastställs i och med att försäljningskalkylen fastslås och i denna
process är projektledarna inte delaktiga. Detta faktum till trots delegeras
resultatansvar till projektledarna i dessa företag. Det enda som dessa kan
påverka är i själva verket kostnaderna, varför ett kostnadsansvar, enligt
teorierna, istället vore befogat. En rimlig fråga är då varför denna situation
föreligger? En tänkbar orsak skulle kunna vara en strävan att skapa en
medvetenhet för resultatet, även på lägre organisatoriska nivåer. Resultatet
i respektive projekt är alltså av oerhörd vikt, då de tillsammans bildar
företagets resultat.

Vidare kan sägas att företaget Alfa, som är en typ av funktionsorganisation,
har konstruerat en modell för att trots funktionsindelningen skapa
resultatenheter. Enligt teoribildningen ska ju de olika funktionerna inneha
endera kostnads- eller intäktsansvar.

Att resultatansvar är så vanligt förekommande föranleder oss att spekulera i
om denna ansvarsform håller på att konkurrera ut kostnads- och
intäktsansvarsformerna. En möjlig konsekvens, om denna tendens håller i
sig, skulle kunna bli att vi i framtiden bara kommer att resultatansvar på
alla hierarkiska nivåer. Kommer alltfler företag sträva efter att, på olika
sätt, försöka skapa mer eller mindre ”fiktiva” resultatenheter, som
egentligen borde vara kostnads- eller intäktsenheter om påverkansprincipen
strikt tillämpades?

5.2.2 Påverkansmöjlighet på utfallet som i ”skolböckerna”
Vad gäller påverkansmöjligheter på utfallet har vi kunnat konstatera att de
flesta av respondenterna med resultatansvar spontant säger att dessa är
stora, men efter en stunds reflektion nyanserar bilden. Vissa av
resultatenheterna utvärderas utifrån ett resultat där företagsgemensamma
kostnader utfördelats. Det är sådana kostnader som på sätt och vis skulle
kunna påverkas. En av respondenterna tar, som vi redovisat, också upp att
det i samband med budgetprocessen kan komma upp till diskussion om
enheten anser sig ”få vad de betalar för” när det gäller
företagsgemensamma prestationer, men menar att denna
påverkansmöjlighet är relativt begränsad. Givetvis går det däremot inte att
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kontrollera dessa kostnader, vilket heller inte är nödvändigt för att delegera
ekonomiskt ansvar enligt ”skolböckerna”. Ytterligare en aspekt, som någon
av respondenterna med resultatansvar framförde, var att hans enhet var
beroende av andra enheters prestationer. I det här fallet rörde det sig om att
försäljningsenheten måste sälja för att han skulle ha någon att leverera till. I
sådana situationer kan man inte heller tala om kontrollerbarhet. Denna
situation, d.v.s. när en avdelning är beroende av en annans prestationer, kan
betraktas som en intern faktor som reducerar kontrollerbarheten, vilket ju
också Merchant talar om. Det är vidare intressant att konstatera att endast
en av intervjupersonerna påtalar att externa faktorer kan inverka på
kontrollerbarheten, som ju Merchant för en diskussion kring.

5.2.3 Framåtblickande finansiell information – en nyhet
En annan väldigt intressant iakttagelse när det gäller resultatenheter är vad
som studeras när det gäller utfallet. I kapitel 3 har vi sett att betoningen
inom teoribildningen ligger på resultatmått. Det talas om olika
resultatnivåer som kan studeras. Dessutom förs djupa diskussioner kring
räntabilitetsbegreppet ROI. Även om resultatenheter inte utvärderas vad
gäller lönsamhet, kan det ju som vi tidigare noterat, ändå vara av intresse
att studera sådana mått. Men den fokusering på resultat- och
räntabilitetsmått som teoribildningen ger sken av existerar, återfinner vi
inte i de studerade företagen och då inte ens på företagsledningsnivå, där
lönsamhetsansvar trots allt uppbärs. Visst tittar man på resultatmått, men
istället för lönsamhetsmått såsom ROI vill vi göra gällande att andra typer
av finansiell information utgör ett oerhört viktigt inslag i det material som
studeras. Det kan t.ex. gälla orderstock, prospektstock och "hitrate". Vi
skulle vilja tala om två sorters finansiell information som studeras i
samband med uppföljningen: Nämligen bakåt- och framåtblickande.
Resultatmåttet skulle då tillhöra den bakåtblickande kategorin och visar
utfallet under en gången period. Orderstock och prospektstock, talar
däremot om framtiden, d.v.s. vilka kapitalflöden man kan räkna med i
framtiden, samtidigt som de också redovisar vad som åstadkommits i denna
väg fram till uppföljningen. Vi skulle vilja hävda att de framåtblickande
finansiella måtten egentligen ”glömts bort” i ”relevance lost”-debatten.
Med dessa mått i beaktande borde lite av udden på denna debatt kunna gå
förlorad. Balanserade styrkorts-konceptet uppstod som ett svar på denna
debatt, vari det bl.a. framhölls att redovisningsinformationen var alltför
finansiellt inriktad och bakåtblickande. Om man tar de finansiella
framåtblickande måtten i beaktande skulle det kunna hävdas att balanserat
styrkort inte i någon större utsträckning är något nytt.

Icke-finansiella mått är också något som förekommer vid
uppföljningstillfället, på alla organisatoriska nivåer, oavsett ansvarsform.
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Detta trots att inte alla av våra fallföretag implementerat det balanserade
styrkortet. Av ”skolböckerna” kan det ju, som vi konstaterat, i det närmaste
framstå som om icke-finansiell ekonomisk information endast
sammanhänger med användning av det balanserade styrkortet.

5.2.4 Nya sätt att utforma bonussystemet
När det gäller bonus för resultat- respektive lönsamhetsansvariga kan vi
konstatera att det förekommer i samtliga fall. Men även här hittar vi en
diskrepans mellan teori och verklighet. När det gäller bonus för
lönsamhetsansvariga ska denna enligt ”skolböckerna” grundas på
räntabilitetsmått. Detta är dock inte fallet i något av de företag vi har
studerat. Bonus grundas istället på företagets resultat samt något icke-
finansiellt mål. När det gäller bonus för rena resultatansvar förekommer de
varianter som behandlas i litteraturen. Det handlar om kombinationer av
företagets resultat och divisionens/avdelningens resultat, beroende på
vilken organisatorisk nivå den ekonomiskt ansvarige befinner sig på.
Intressant att notera är dock att flera personer på denna nivå har bonus som
även grundas på icke-finansiella mål. Det kan som vi nämnt gälla mål för
s.k. humankapitalmått, antal genomförda utvecklingssamtal med
medarbetarna m.m. Vad beror då denna diskrepans på? Är det kanske så att
amerikanska förhållanden även färgar svensk litteratur, såsom
Controllerhandboken107, fastän amerikanska förhållande inte går att
översätta direkt till svenska?

5.3 Kostnadsansvar – mindre vanligt än man kan tro
De tillfällen då vi påträffat kostnadsansvar, i de organisationer vi studerat,
är på avdelningsnivå. Detta är också förenligt med den bild som
teoribildningen på området målar upp. En slutsats skulle alltså kunna vara
att kostnadsansvar, när det förekommer, bara finns på avdelningsnivå.
Nedan illustreras på vilka organisatoriska nivåer som kostnadsansvar kan
återfinnas utifrån vårt empiriska material, vilket jämförs med den
traditionella bilden.

                                          
107 Controllerhandboken. 1999.
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Figur 13: Fördelning av kostnadsansvar - vår bild vs. "skolböckernas".

Under en avdelning med kostnadsansvar kan, som visat sig i våra
fallföretag, kostnadsansvar förekomma på underavdelningar och
resultatansvar förekomma i projekt. Detta är intressant, då det i
”skolböckerna” egentligen inte beskrivs att ekonomiskt ansvar bryts ner
under avdelningsnivå.

5.3.1 Ekonomistyrning för organisatorisk effektivitet – mot
sämre tider

Vi har konstaterat ett flertal gånger att om det ska anses meningsfullt att
delegera kostnadsansvar måste det, enligt påverkansprincipen, vara möjligt
för den ekonomiskt ansvarige att påverka kostnaderna. Enligt det som
förmedlats till oss upplever de kostnadsansvariga sig ha stora möjligheter
att påverka dessa. Samtidigt tillstår de att de ofta är beroende av andra
enheter inom företaget, vilket gör att möjligheterna att påverka kostnaderna
kraftigt inskränks. Den verkliga extremen är den kostnadsansvarig som
säger att det finns externa förhållanden som gör att det utfall som blir, det
blir. Detta, menar vi, visar på att det kan finnas omständigheter, eller
situationer, som tar fokus från den ekonomistyrning som syftar till att nå ett
effektivt resursutnyttjande. Det företag, för vilket denna situation rådde,
befinner sig på en marknad som är så föränderlig där det enda som gäller är
att tillgodose marknadens krav volymmässigt. En djärv tanke är att om vi
går mot en framtid där alltfler företag möter en sådan situation, skulle
ekonomistyrning mot organisatorisk effektivitet förlora i betydelse...

Vad tittar man på när utfallet studeras? Jo, olika kostnadsposter, men också
icke-finansiell information. Då är det processer som står i fokus, vilket
medför tidstudier, men också kassationskostnader. Ett kostnadsansvar är

Projekt

Vår bild av var kostnadsansvar
återfinns

“Skolböckernas” bild av var kostnadsansvar
återfinns

Division

Avdeln.

Företagsledn.
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inte lätt att utvärdera, vilket t.ex. Lönnqvist och Lind108 konstaterar. Så gör
även våra respondenter som menar att budget och uppföljning av denna inte
får drivas in absurdum, då man annars riskerar suboptimering.

5.3.2 Bonus – något även för kostnadsansvariga?
Bonus för kostnadsansvariga är något som överhuvudtaget inte omnämns i
”skolböckerna”. För alla andra ansvarsformer redogörs det för hur bonusen
bör utformas. Vi har dock observerat att bonus i allra högsta grad
förekommer för kostnadsansvariga i de företag vi studerat. Den är utformad
så att den är knuten dels till företagets totala resultat samt dels till
divisionens resultat. Därutöver finns också ”mjukare” aspekter kopplade till
bonusen. Det kan till exempel handla om personliga mål inom olika
områden beroende på vad som är aktuellt för tillfället. Att bonusen grundas
på detta och inte är tydligare kopplad till kostnadsansvaret är antagligen ett
medvetet sätt att motverka suboptimering. För det är ju, som bl.a.
Lönnqvist och Lind109 påpekar, svårt att utvärdera en kostnadsenhet. Det är
inte nödvändigtvis så att sänkta kostnader för en organisatorisk enhet är en
fördel/vinst för företaget som helhet. Av denna anledning kan bonus inte
heller kopplas till kostnadsansvaret. Den motiverande effekten ligger
istället i de personliga mål och/eller icke-finansiella mål som de
kostnadsansvariga har.

I teorin framhålls också att ju lägre organisatorisk nivå, desto vanligare är
det att bonusen grundas kopplas till operativa data. Detta förhållande har
inte förekommit i något av våra fallföretag – kanske beror det på att det
ekonomiska ansvaret kan omfatta ett resultatansvar även på lägre nivåer,
varför det inte upplevs som lämpligt att koppla bonus till mer operativa
data. Det skulle också kunna bero på att de traditionella teorierna baseras
på tillverkningsföretag, där lägre nivåer utgörs av produktionsenheter som
mäts med mer operativa mått och att inte alla de företag vi studerat är
tillverkningsföretag.

5.4 Några slutsatser kring hur ekonomisk information
används...

Det är tydligt att ekonomisk information är centralt inom ekonomistyrning.
Ekonomisk information används i en mängd situationer. Bland de
situationer som omnämns av personer med resultatansvar är uppföljning,
investeringsbeslut, utvecklingsbeslut, beslut rörande försäljningsprojekt,
offertgivning och fördelning av resurser. I och med att resultatansvar
                                          
108 Lönnqvist, R. och Lind, J. 1998. Internredovisning och prestationsmätning. 2:a uppl. Lund:
Studentlitteratur.
109 Ibid.
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återfinns på en mängd organisatoriska nivåer innebär det att det finns
skillnader dem emellan när det gäller i vilka situationer ekonomisk
information används. På projektnivå används den ekonomiska
informationen bara i uppföljningssyfte. Detta kan kanske förklaras av det
faktum att dessa ju mer eller mindre bara kan påverka kostnadssidan, då
intäktssidan styrs av försäljningskalkylen.

De med kostnadsansvar menar att de använder ekonomisk information
främst i uppföljningssyfte och i syfte att informera sina anställda om det
ekonomiska läget. Den sistnämnda situationen är något som inte behandlas
i “skolböckerna”, men som egentligen borde vara av yttersta vikt. För det
räcker ju inte med att den ekonomiskt ansvarige är kostnads- alternativt
resultatmedveten, utan det torde också vara av vikt att dennes medarbetare
också är det för att kostnads- respektive resultatmedvetenheten verkligen
ska få genomslagskraft i orgainsationen.

En slutsats skulle alltså kunna vara att ekonomisk information används i
färre situationer på lägre organisatoriska nivåer och på enheter med
kostnadsansvar än på enheter med resultatansvar. Men med detta menar vi
inte att man nödvändigtvis arbetar mindre med ekonomisk information,
utan kanske mer koncentrerat på ett färre antal situationer. Simons110  och
Controllerhandboken111 framhåller att det finns ett ökat behov av snabb
ekonomisk information i företagen idag. Trots detta har vi ur vårt empiriska
material kunnat observera att det, i de företag utrustade med ett
affärssystem, endast är på avdelnings- och projektnivå som den i
affärssystemen tillgängliga informationen används mellan
månadsrapporterna, även om den faktiskt finns tillgänglig för alla
ekonomiskt ansvariga i företaget.

5.5 Finns det kulturella förklaringar?
Avslutningsvis kan vi konstatera att den traditionella modellen för
ekonomiskt ansvar i flera avseenden inte överensstämmer med de fall vi
har studerat. Vi anser det befogat att fundera över vilka förklaringar som
kan finnas till detta. Vi har ju redan t.ex. konstaterat att litteraturen inom
”management control” domineras av amerikanska författare, alternativt är
mycket inspirerad av dessa, som i Controllerhandbokens fall. Dessa
författare utgår av förklarliga skäl ifrån amerikanska förhållanden i sina
beskrivningar. Skulle det kanske därför kunna vara så att dessa
amerikanska teorier aldrig har överensstämt med svenska förhållanden?
Enligt Hofstedes112 studie, där fyra kulturvariabler
                                          
110 Simons, R. 1995.
111 Controllerhandboken. 1999.
112 Hofstede, G. 1980.
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(individualism/kollektivism, litet/stort makt avstånd, svagt/starkt
osäkerhetsundvikande samt maskulinitet/femininitet) identifierats med
vilka olika nationella kulturer kan särskiljas, finns större eller mindre
skillnader mellan amerikansk och svensk kultur vad gäller dessa variabler.
För att använda Hofstedes terminologi kan den svenska kulturen t.ex. sägas
ha ett mindre maktavstånd än den amerikanska.

Detta innebär att under- och överordnade ser varandra som jämlikar och att
underordnade till och med kan tillåtas uttrycka en annan åsikt än sina
överordnade. Svenska företag är vidare decentraliserade, med få
hierarkiska nivåer.113 En möjlig förklaring till att ekonomiskt ansvar
delegerats till lägre nivåer än vad som anges i den traditionella modellen,
skulle alltså kunna vara ett utslag av den svenska kulturen.

En annan upptäckt vi gjort är att det på olika nivåer i företagen finns
ledningsgrupper, som medför att de ekonomiskt ansvariga upplever att de
bär ett gemensamt, kollegialt, ansvar för en större ”totalitet”. Jönsson114

konstaterar också att teamwork och informell stämning kan sägas utgöra
karaktäristika för svensk kultur. Den väl spridda förekomsten av
ledningsgrupper skulle därmed kunna förklaras av denna laganda och alltså
vara ett utslag av svensk kultur. Det faktum att svensk kultur i hög grad
präglas av litet maktavstånd, som resulterar i teamwork och konsensus
(samförstånd), skulle vidare kunna vara en förklaring till de skillnader
mellan ”skolböckerna” och empirin, vad gäller vem eller vilka som de
ekonomiskt ansvariga känner ansvar gentemot.

Vissa av de skillnader vi noterat mellan teori och empiri kan alltså ha sin
förklaring i kulturella olikheter. Men kulturella aspekter behöver inte
nödvändigtvis vara hela förklaringen till att den traditionella teorin inte
stämmer överens med de iakttagelser vi gjort i svenska företag. Det finns
studier115 som visar att den svenska företagsvärlden på olika sätt har
influerats av amerikanska värderingar, vilket enligt denna studie skulle

                                          
113Lindell, M och Arvonen, J. 1996. The Nordic Management Style - an Investigation. Ur: Perspectives of
Scandinavian Management. Red: Jönsson, S. Göteborg: Bas ek. för.
114 Jönsson, S. 1996. Management Style Seen as Sedimentation of Experience. Ur: Perspectives of
Scandinavian Management. Red: Jönsson, S. Göteborg: Bas ek. för.
115 Boter, H. och Holmquist, C. 1996. Swedish Management Style – European or American Heritage? Ur:
Perspectives of Scandinavian Management. Red: Jönsson, S. Göteborg: Bas ek. för.
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kunna betyda att amerikanska modeller och teorier ändå är tillämpliga på
svenska förhållanden. Flera av de skillnader vi sett mellan teori och empiri
kan därför mycket väl ha sin förklaring i förändringar som skett sedan
mitten av 1960-talet.
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Bilaga 1

Linköping 1999-11-11

Hej!

Inledningsvis vill vi tacka för att Du har möjlighet att ställa upp på en intervju
för vår magisteruppsats. Som vi nämnt i tidigare kontakter kommer uppsatsen att
behandla hur ekonomiskt ansvar upplevs samt vilken typ av ekonomiskt
information som används. Bakgrunden är att det saknas moderna beskrivningar
av detta inom styrningslitteraturen.

Inför intervjun sänder vi över en sammanställning över de teman vi kommer att
diskutera under intervjun. Det skulle underlätta mycket för oss om vi fick
möjlighet att banda intervjun, men vi gör det endast under förutsättning att Du
godkänner det.

Den magisteruppsats vi skriver kommer att offentliggöras under slutseminarier
och därefter finnas tillgänglig på universitetets bibliotek. Om Du önskar vara
anonym, så respekterar vi detta och Du kommer då ej att nämnas vid namn i
uppsatsen. Efter det att vi sammanställt intervjun, översänder vi en kopia så att
du kan godkänna publicering.

Med vänlig hälsning

Anna-Karin Jonsson Anna Lundqvist
annjo956@student.liu.se anna.lundqvist@telia.com
013-17 56 95 013-12 54 54

Handledare:
Magnus Holmström
Ekonomiska Institutionen
Linköpings Universitet
013- 28 15 19



Bilaga 2
Intervjuguide

Upplevelse av ekonomiskt ansvar och användning av ekonomisk information
1. Berätta lite om vilken position du har i organisationen och vilket ekonomiskt

ansvar som följer med det? Vad innebär det ansvaret?
2. Om du ser till organisationen som helhet, hur tycker du då att ekonomiska

aspekter betonas på en skala från 1-5, där 1 är liten betoning och 5 är stor?
3. Vilka är de positiva sidorna respektive avigsidorna med att ha ekonomiskt

ansvar?
4. Inför vem/vilka upplever du att du har ekonomiskt ansvar?
5. Vem/vilka formulerar de ekonomiska kraven som ställs på ditt ekonomiska

ansvarsområde?
6. Hur ofta omformuleras dessa krav?
7. Kan du påverka de ekonomiska målen som sätts upp för ditt ekonomiska

ansvarsområde?
8. Kan du påverka utfallet?
9. Hur ofta följs utfallet upp?
10. Vem/vilka utvärderar utfallet?
11. När utfallet utvärderas vad tittar man då på?
12. Vad jämförs utfallet med?
13. Anser du att detta är ett bra sätt att utvärdera ditt ansvarsområde på?
14. Hur rapporteras avvikelser och vilka får denna information?
15. Hur använder du avvikelseinformation?
16. Är det någon typ av belöning kopplad till ditt ekonomiska ansvar? Hur upplever

du det?
17. I vilka situationer använder du ekonomisk information? Offertgivning,

prestationsmätning, beslutsunderlag för investeringar, budgetunderlag, beslut om
produktionsvolymer och produktionsmetoder, produktval vid trånga sektioner,
annat. Vilka är de tre viktigaste användningsområdena för din del?

18. Hur använder du kalkylinformation? Budgetinformation?
Redovisningsinformation?

19. Hur får du ekonomisk information?
20. Hur ofta får du ekonomisk information?
21. Upplever du att den ekonomiska informationen är tydlig?
22. Hur stor funktion upplever du att den ekonomiska informationen fyller i ditt

arbete på en skala från 1-5 där 1 är att den fyller en liten funktion och 5 att den
fyller en stor funktion?

23. Hur stor andel av den ekonomiska information som du använder dig av är
finansiell respektive icke-finansiell? Mest finansiell information □□□□□ Mest
icke-finansiell information


