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Sammanfattning 
 
Titel: Modern kontra traditionell styrning - en studie av traditionellt tillverkande företag  
 
Författare: Anna Byberg och Karin Hedelin.  
 
Bakgrund: Traditionell styrning har kritiserats av en rad olika författare och en modern 
verksamhetsstyrning har utvecklats. Vi menar att traditionella tillverkande företag är 
intressanta ur den aspekten att traditionella ekonomistyrningsmodeller är uppbyggda kring 
dessa typer av företag. Frågan vi ställer oss är alltså huruvida modern verksamhetsstyrning är 
ändamålsenlig i traditionella tillverkande företag. 
  
Syfte och metod: Syftet med den här uppsatsen är, att beskriva och analysera tillämpningen 
av traditionella och modernare verksamhetsstyrningsmetoder i traditionella, tillverkande 
företag. Vår empiri är baserad på sex olika kvalitativa intervjuer på företagen Cloetta Fazer, 
Milko och Skånemejerier.  
 
Resultat: Traditionellt tillverkande företag möter inte samma förutsättningar som tidigare och 
behöver därför på många plan anpassa sin styrning. 
 
Nyckelord: traditionell styrning, modern verksamhetsstyrning, formella styrverktyg icke 
formella styrverktyg, kontroll, hierarki, empowerment, Anders Parment.  
 

Abstract 
 
Title: Modern vs traditional management control � a study of traditional manufacturing 
companies 
 
Authors: Anna Byberg and Karin Hedelin 
 
Background: Many authors have criticised traditional methods of management control which 
has triggered the development of modern management control methods. We believe that an 
interesting aspect of traditional companies from the manufacturing sector is that traditional 
management control models spring from demands from these types of companies. We want to 
find out whether modern management control is fit-to-purpose solution for traditional 
manufacturing companies.  
 
Purpose and methods: The purpose of this thesis is to describe and analyse the use of 
traditional and more modern operations management control methods, in traditional 
manufacturing companies. Empirical work is based on six qualitative interviews with 
representants from the three companies Cloetta Fazer, Milko and Skånemejerier.  
 
Results: Traditional manufacturing companies do not face the same conditions compared 
with yesterday, and must in many areas change their management control. 
 
Keywords: traditional management control, modern management control of operations, 
formal tools, informal management control tools, control, hierarchy, empowerment, Anders 
Parment. 
 



 



 

Förord 
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seminariegrupp och företagen vi intervjuat.   
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 
�1996 upptäckte ledningen i Baby Superstore, en återförsäljare av produkter till små barn 

med 63 affärer i 18 länder och med en årlig försäljning av $300 miljoner, att ett 

redovisningsfel hade orsakat övervärderade kassareserver det senaste skatteåret. Detta 

misstag var inte extremt dyrt för företaget, dock föll Baby Superstores aktie med hela 19 

procent samma dag som försummelsen publicerades. Varför? Vissa analytiker menade att 

misstaget sannolikt avslöjade brister i den interna kontrollen, och att den bristfälligheten 

satte en väsentlig del av företagets tillgångar på spel.�  (Merchant, 2003, s.3)            

 

Styrning är en kritisk funktion i organisationer. Problem med ett företags styrning kan leda till 

stora förluster för verksamheten och det kan även gå så långt att organisationen inte överlever 

på marknaden. (Merchant, 2003) Med styrning avses en avsiktlig påverkan på en verksamhet 

och dess befattningshavare och begreppet handlar om att få företaget att sträva mot uppställda 

mål för att utveckling ska ske i en önskvärd riktning. (Ax et al, 2005) Åsikter skiljer sig åt 

över styrningens ursprung, vissa hävdar att det är ett modernt fenomen, medan andra menar 

att styrningens existens redan fanns så långt tillbaka som 6000 före Kristus. (Collins, 1996) 

Genom åren har styrningen förändrats och utvecklats. (Merchant, 2003) Utvecklingen har 

bland annat berott på faktorer som internationalisering av ekonomin, med ökad globalisering 

av marknader och snabb teknologisk utveckling, som ständigt påverkar företagen och dess 

styrning. (Ax et al, 2005) Ansoff (1979), Chaffee (1985), Chakravarthy (1985) menar i 

(Ginsberg & Grant, 1985) att omgivningens förändringar är ett problem när det gäller att styra 

företag.  
 
För att kunna möta nya krav från omgivningen har företag genomgått förändringar i styrning, 

och även i organisationsstrukturen, där en viktig övergripande omställning har varit att 

företagen öppnat sig mer gentemot omvärlden. Med en större öppenhet mot företagens 

externa omgivning ökar behovet att erhålla viktiga impulser från marknaden och på så sätt 

kunna driva företagets utveckling framåt. (Lindvall, 2001) Denna ökande globalisering 

tillsammans med framväxten av ny IT-teknik, stärkt ägarorientering samt kunskapsarbetets 

ökande betydelse, påverkar företagets styrning och har lett fram till att den så kallade 

traditionella ekonomistyrningen, som bygger på en hierarkisk struktur för kommunikation, 
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planering, samordning, kontroll och styrning, visat sig otillräcklig. Den traditionella 

ekonomistyrningen, som författare som Anthony (1990, 2001 mm) har byggt upp teorier om, 

har ifrågasatts med utgångspunkt från bland annat relevans, kvalitet och tidsaspekter. 

Traditionell ekonomistyrning beskrivs enligt Anthony & Govindararajn (1990) som att VD 

och andra ansvariga planerar och följer upp verksamheten med hjälp av ekonomisk 

information. I planeringsfasen beskrivs de finansiella mål som ska gälla för underordnade 

enheter och chefer i företagets hierarki. (Anthony & Govindarajan, 1990) Kritiken säger dock 

att traditionell styrning, med dess begränsade fokus (inåtvänd, finansiellt orienterad) 

motverkar förändringar. Vidare finns det kritik mot ekonomistyrningens fokus, att den utgår 

från ekonomiska mått och resultat. (Lindvall, 2001) Många forskare var under 1980-talet 

överens om att traditionella prestationsmätningar, d v s de som utgår från ekonomiska mått 

och resultat, inte var effektiva och dessa författare ville ersätta de traditionella måtten med 

mer verksamhetsnära mått (Kaplan & Norton, 2005). Denna kritik har lett till förändringar 

och introduktionen av nya idéer i form av begrepp, synsätt och metoder inom 

ekonomistyrningsområdet och under det senaste tio till femton åren har antalet nya idéer inom 

området varit mycket stort, relativt sett till historien. (Ax et al, 2005)  

 

Historiskt sett var styrningens roll främst att planera och fördela företagets resurser. Idag är 

dock situationen annorlunda och styrningen ska även försöka lösa många andra frågor. Ett 

exempel på detta är att motivation har blivit en allt större del i sammanhanget. (Lindvall, 

2001) För företagsledare är idag de anställda den viktigaste tillgången, pga. att alla företag 

idag har tillgång till liknande andra yttre förutsättningar, som exempelvis modern teknologi. 

Den enskilda individen är däremot unik för varje företag. (Woodruffe, 1995) Styrningens 

fokus har gått från att kontrollera en individ eller ett enskilt arbetsmoment till att kontrollera 

en hel organisation samtidigt. (Birnberg, 1998) I dag eftersträvas även en tydligare koppling 

mellan den strategiska och den operativa nivån än vad den traditionella ekonomistyrningen 

kan erbjuda. Det blir alltmer väsentligt att ha en tydlig strategi implementerad i företaget. En 

viktig fråga är också i vilken utsträckning företagets styrning fungerar som stöd i de 

förändringar organisationer behöver bedriva. En annan utmaning med företags styrning är ett 

utvecklat samarbete i organisationen och utveckling i horisontella processer. (Lindvall, 2001) 

 

Ur bristerna och problemen med den traditionella styrningen har en så kallad modern 

verksamhetsstyrning utvecklats. (Lindvall, 2001) Den moderna styrningen låter sig i högre 

grad inspireras från beteendevetenskapen, då styrning handlar mycket om att stödja och 
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förändra en individs beteende. Detta tankesätt är ett skifte i kunskapssyn och det har fått 

många konsekvenser. I organisationer blir aspekter som gruppers fokusering, kommunikation 

och uppmärksamhet allt viktigare. (Lind & Nilsson, 2005) Lindvall (2001) menar även att en 

viktig del är att företagen skaffar sig information om vad kunderna har för behov och vad de 

har för åsikter om företaget.  För att lösa dessa typer av problem efterfrågar den moderna 

styrningen förenklingar vilket har lett till att man större utsträckning använder olika verktyg 

för olika syften. (Lindvall, 2001) Det kan dock med den moderna styrningen bli svårare för 

företaget att få en överblick över alla dessa delar i organisationen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Vad som vanligen ses som en traditionell styrning i organisationer spåras till Anthonys 

forskning. Anthonys inflytelserika forskning gav styrningsområdet både synlighet och en 

användbar struktur som kom att ta överhanden för de nästkommande 25 åren. Anthony är 

alltså den forskare som är mest känd för att bygga upp sina teorier runt den traditionella 

styrningen (Birnberg, 1998) Det finns dock, som nämnts ovan, många forskare som kritiserat 

den traditionella styrningen inom olika områden (Kaplan & Johnsson, 1987, Kaplan & Norton 

2005, Cooper, 1988, Hope & Fraser, 2001, 2003 m.fl.) Kritiken berör en rad olika delar inom 

det komplexa begreppet styrning. Lindvall är en av dem som har försökt att samla ihop alla 

dessa idéströmningar och han benämner denna moderna syn på styrning för modern 

verksamhetsstyrning. Utgångspunkten för de två styrsätten är dock densamma, i grund och 

botten handlar styrning om effektivitet och produktivitet.  

 

Tidigare forskning är stor kring ämnet ekonomistyrning. En rad olika forskningsartiklar och 

uppsatser har skrivits om styrning i allmänhet i företag. (Nixon & Burns, 2005, Birnberg 

1998, Rylander & Wänqvist, 2004 m.fl.) Vissa studier jämför styrning i olika företag, medan 

andra ser mer till generella problem med styrning. Vi menar dock att en väldigt intressant 

aspekt är att Anthony har grundat sina idéer på traditionella tillverkande företag. Detta 

resonemang leder oss fram till att traditionella tillverkande företag är intressanta ur den 

aspekten att traditionella ekonomistyrningsmodeller är uppbyggda kring dessa typer av 

företag. Även om företag lyckas implementera en ny styrning ställer vi oss frågande till om en 

förändring till modern styrning alltid leder till förbättringar för företagen. Kan det inte vara så 

att traditionell styrning passar bättre för vissa företag medan andra företag fungerar bättre 

genom att använda sig av en mer modern styrning? Eftersom Anthony har grundat sina idéer 
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på traditionellt tillverkande företag är det därför intressant att undersöka om denna typ av 

företag har utvecklat sin styrning och i så fall om den moderna styrningen fungerar, eller om 

en utveckling av styrningen inte alls behövs i dessa typer av företag. Frågan vi ställer oss är 

alltså huruvida modern verksamhetsstyrning är ändamålsenlig i traditionella tillverkande 

företag. 

 

Valet av företag i denna studie har fallit på Cloetta Fazer då detta företag ligger i Ljungsbro 

utanför Linköping. Vi valde även att undersöka två andra företag som liknar detta företag och 

med hänsyn till antalet anställda och den traditionellt tillverkande branschen föll valet på 

Milko och Skånemejerier.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är, att beskriva och analysera tillämpningen av traditionella 

och modernare verksamhetsstyrningsmetoder i traditionella, tillverkande företag.  

 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till tre företag i Sverige, med runt 2000 anställda i varje företag. Dessa 

företag är traditionella tillverkande företag. I undersökningen riktar vi oss till ledningsnivå för 

ekonomi-/controllerfunktionen på de olika företagen.   
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2. Metod 
 
 

Detta kapitel innehåller fyra olika delar som beskriver hur studien har genomförts. Vårt 

vetenskapliga synsätt, metodsynsätt, undersökningsprocessen samt studiens trovärdighet 

kommer att presenteras. När en studie görs är det även viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och att utvärdera de använda källorna. Metodkritiken presenteras löpande i 

de olika styckena.  
 

 

För att läsaren ska kunna förstå vår uppsats är det viktigt att göra klart för denne hur vi ser på 

verkligheten. Ontologi är läran om hur världen faktiskt ser ut. Hur världen ser ut är dock 

mycket svårt att säga om än rent omöjligt. Människor tolkar den på olika sätt, beroende på 

uppväxt, utbildning och erfarenheter och filosofer har i flera hundra år diskuterat vilken 

uppfattning som kan vara den riktiga utan att komma fram till ett rätt svar. (Jacobsen, 2002) 

Även vi ställer oss frågande till om ett entydigt svar kan ges. Det är viktigt att poängtera att 

denna studie är gjord utifrån vår verklighetsuppfattning och studiens resultat skulle kunna bli 

annorlunda om den gjordes med samma förutsättningar av en annan författare. Även inom 

samhällsekonomin finns det olika synsätt som kommer att påverka studiens resultat 

(Jacobsen, 2002). I den samhällsvetenskapliga vetenskapen kan syftet för att genomföra en 

undersökning vara helt olika. Syftet kan vara att beskriva, att undersöka, att förklara något, att 

förstå, kritisera och/eller analysera ett redan undersökt område. (Ghauri & Grønhaug, 2002) 

Syftet i denna studie har varit att både beskriva och analysera vårt valda problemområde. 

Metodavsnittet är till för att hjälpa läsaren förstå vad vi baserar våra slutsatser på, men 

metoden är även en hjälp till oss som författare i den meningen att den fungerar som ett 

redskap för att strukturera vårt arbete. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Grovt kan det sägas att det finns två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar till hur 

människan kan veta och förstå något om verkligheten. Dessa två huvudsakliga närmanden är 

positivism och hermeneutik. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 

 

För att kunna ta ställning vilket kunskapsperspektiv som kommer att genomsyra denna studie 

är det viktigt att först utveckla vilken verklighetssyn vi som författare har. Precis som Bolman 
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& Deal (1991) förespråkar i Jacobsen (2002), anser vi att olika individer tolkar och uppfattar 

samma händelse på olika sätt. Syftet med den här uppsatsen är, att beskriva och analysera 

tillämpningen av traditionella och modernare verksamhetsstyrningsmetoder i traditionella, 

tillverkande företag. Våra slutsatser kommer att baseras på de tolkningar vi har gjort utifrån 

det material vi valt att undersöka. Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att använda oss 

av det hermeneutiska synsättet. Den tolkningsbaserade inriktningen eller hermeneutiken har 

enligt Molander (1994) utvecklats ur humanistisk forskning och då främst genom 

textanalyser. Denna inriktning menar till skillnad från positivismen att det inte finns någon 

objektiv social verklighet. (Karlsson, 2000) Det enda som finns är olika bilder av 

verkligheten. Dessa bilder ser olika ut beroende på hur olika människor tolkar verkligheten. 

(Jacobsen, 2002) Det som vi ifrågasätter med denna ansats är att de bilder som tolkas ser helt 

annorlunda ut. Vi menar att dessa bilder i mångt och mycket kommer att tolkas på samma sätt 

av människor i vår närhet, som har samma bakgrund och omgivning. De hermeneutiska 

anhängarna menar dock att det inte är möjligt att samla ihop kunskap, eftersom det finns så 

många olika tolkningar (Jacobsen, 2002). Ordet �hermeneutik� betyder just kunskap om 

tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).  

 

Hermeneutiken menar även, att det inte heller finns några lagbundenheter som är giltiga 

oberoende av tid och rum, eftersom allt måste ses i sin specifika kontext. Medan positivismen 

förklarar och beskriver försöker hermeneutiken skapa ett förståligt synsätt. Positivism har sin 

grund i den empiriska/vetenskapliga traditionen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Den 

har som grundläggande antagande att det finns vissa generella lagar inom sociala system som 

t ex fysiken. Kritiken som framkommit mot detta synsätt är bland annat att man hävdat att 

naturvetenskapens idé om generella lagar inte kan och bör överföras till de sociala systemen. 

(Jacobsen, 2002) Detta är något som vi som författare håller med om, i alla fall när det gäller 

denna studie, det är dock inte säkert att alla sociala system inte kan generaliseras. 

 

Utgångspunkten för tolkningen är vår förförståelse, och med detta menas att vi aldrig är utan 

förväntningar när vi tolkar en text, utan vi är subjektiva med förutfattade meningar.  

Hermeneutiken kan liknas med en spiral, som börjar med vår förförståelse, som leder till en 

tolkning av texten. Om samma del studeras igen kommer dock forskaren att förstå delarna på 

ett nytt sätt och tolkningen kan komma att ändras. Förförståelsen påverkar tolkningen, men 

tolkningen påverkar även förförståelsen. (Jacobsen, 2002) Detta är något som vi håller med 

om, eftersom vår kunskap inom området har påverkat våra tolkningar, men vi har även tagit 
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dessa tolkningar till en högre nivå och på så sätt omtolkat vissa saker inom området. Kritik 

mot att vi valt hermeneutiken som ansats, är att vår förförståelse för ämnet ekonomistyrning 

säkerligen kommer att påverka studiens resultat. Den kunskap vi besitter om styrning i företag 

är, som nämnts tidigare, den vi tar med oss som grund till studien. Vår kunskap och 

förförståelse till denna uppsats består mycket av de ekonomiska kurser vi läst. Studien kan på 

så sätt se annorlunda ut än om några andra personer med andra förkunskaper inom området 

genomför den. Genom att vi hela tiden, under det att vi genomför studien, är medvetna om att 

personliga tankar och värderingar kan vara svåra att komma undan, så hoppas vi kunna 

minimera denna felkälla. Vi kommer även att försöka vara så objektiva som möjligt och med 

detta menar vi ett beaktande av alla ståndpunkter som är av väsentlighet för uppsatsen. Att 

vara objektiv är viktigt exempelvis då vi genomför våra intervjuer, så att dessa speglar 

intervjupersonernas åsikter och ingen annans. Ett kritiskt förhållningssätt ska även genomsyra 

studien. Vi har hela tiden försökt att tänka ett steg längre och kritiserat författare då vi inte 

anser att vi har samma åsikter som dessa. I teorikapitlet kommer det kritiska förhållningssättet 

även att märkas genom att vi i de flesta fall har använt oss av olika forskares synvinklar.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att trots att vi valt att angripa problemet med den hermeneutiska 

ansatsen så anser vi att verkligheten ligger någonstans mittemellan de två ytterligheterna.  

 

2.2 Metodsynsätt 
 

2.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 
En viktig uppgift för en forskare är att relatera teorin med verkligheten. Detta kan göras 

genom två huvudsakliga strategier, induktion eller deduktion. Ur dessa två har även ett tredje 

synsätt utvecklats, nämligen abduktion. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Vår underökning har gjorts med utgångspunkt från teorier, som vi försökt att verifiera, samt 

vår förförståelse inom området ekonomistyrning. Denna utgångspunkt har bidragit till 

utformandet av vår intervjuguide. Denna metod stämmer överens med deduktion. I den 

deduktiva strategin är teorin utgångspunkten för att sedan gå över till empirin. Anhängarna av 

denna strategi menar att det är bättre att först skaffa sig kunskap om ett område och sen gå ut 

och undersöka detta. På detta sätt ser individen om de förväntningar som fanns stämmer 

överens med verkligheten. (Jacobsen, 2002) En nackdel vi kan se med denna metod är att den 
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uppfattning som fanns inom det studerade området innan studien genomfördes, kan vara svår 

att ändra på. Detta är något som vi försökt tänka på under studiens gång. Den deduktiva 

ansatsen härstammar vidare från generella reglar och hävdar att det är dessa regler som 

förklarar vissa fenomen (Jacobsen, 2002). En kritik kan vara att eftersom utgångspunkten är 

från konkreta förväntningar kan relevant information kringgås. Forskaren söker bara 

information som anses vara intressant. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

 

Efter vi hade samlat ihop empirin analyserade vi denna och byggde upp vår egen modell. 

Detta steg, att utgå från empirin, kan liknas med induktion, som är ett alternativ till deduktion. 

Denna strategi härstammar från empirisk data eftersom den har sin utgångspunkt i 

verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Målet med den induktiva metoden är att 

forskare nästan helt utan förväntningar ska samla in information som sedan bearbetas till 

teorier. På detta sätt skulle det kunna säkerställas att informationen var relevant och riktig och 

återgav verkligheten i ett givet sammanhang. (Jacobsen, 2002) Detta är något som dock inte 

stämmer överens med vår studie, då vi som nämnt tidigare, har en viss förförståelse inom 

området. Kritik som även har riktas mot denna metod är att undersökningen har ett begränsat 

värde för forskningen, eftersom inga generella slutsatser kan dras. (Alvesson & Sköldberg, 

1994) 

 

Som sammanfattning kan sägas att vi använt oss av en blandning av de olika synsätten, dock 

med en dragning åt den deduktiva metoden. Detta grundar vi på att vi utgått från teorin i 

första steget, sedan växlat till empirin i det andra, för att sedan återvända till teorin i vår 

analys och slutsats. Vår metod kan liknas vid den abduktiva metoden, som kopplar samman 

de båda ovan nämnda metoderna genom att först undersöka ett fenomen och sedan söka efter 

teorier i litteraturen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Efter detta är gjort återvänder forskaren ut 

i verkligheten för att undersöka om empirin stämmer överens med teorin. Genom att använda 

sig av den abduktiva metoden byggs inga egna teorier, men forskaren missar inte heller någon 

relevant information som var en kritik till den deduktiva metoden. Teorin används snarare 

som en inspirationskälla och inte som ett ramverk. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Genom att 

använda oss av denna utgångspunkt hoppas vi minska risken att relevant information går 

förlorad, en kritik till den deduktiva ansatsen. Vår metod skiljer sig dock från den abduktiva i 

det första steget, där vi snarare utgick ifrån teorin istället för ifrån verkligheten. Vår växling 

mellan teori och empiri illustreras i de tre stegen nedan. 
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2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Efter att ha bestämt vad vi ville få fram och hur undersökningen skulle läggas upp, var det 

relevant att diskutera vilken metod som ska användas för att samla in information (Jacobsen, 

2002). I undersökningens ansats är det viktigt att visa hur uppsatsen förhåller sig till 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa metoder, det 

går med fördel att kombinera dessa element i en och samma undersökning. Likheten mellan 

dessa två metoder är att de har gemensamma syften. Båda angreppssätten är inriktade på att 

ge oss en bättre insikt av samhället vi lever i och hur enskilda individer, grupper och 

institutioner handlar och inverkar på varandra. (Holme & Solvang, 1997) Det finns dock vissa 

skillnader som tydligt framträder vid jämförelse av dessa två metoder. I Jacobsen (2002) 

beskrivs divergenserna på det sättet att kvantitativ data opererar med siffror och storlekar, 

medan kvalitativ data opererar med mening. Meningen förmedlas i huvudsak via språk och 

handlingar. (Jacobsen, 2002) 

 

Metoden vi valt att angripa uppsatsen med ligger närmast den kvalitativa ansatsen eftersom vi 

är intresserade av att skapa klarhet i ett fenomen, nämligen styrning i företag. Den kvalitativa 

ansatsen har sitt ursprung i den hermeneutiska traditionen (Holme & Solvang, 1997). Det är 

en öppen metod, där forskaren försöker styra den insamlade informationen så lite som möjligt. 

Det är först efter att informationen samlats in, som den struktureras och delas in i kategorier 

som knyts till varandra. (Jacobsen, 2002) Våra intervjuer präglas av öppenhet precis som den 

kvalitativa ansatsen förespråkar och där vi själva låter intervjuobjektet ha stor frihet att 

beskriva styrningen i dennes företag. Vi tolkar den kvalitativa metoden som att det är viktigt 

att utgå ifrån studieobjektets perspektiv. Vidare går den kvalitative forskaren in på djupet och 

strävar efter att samla in rikligt med information. Observationerna är osystematiska och 

Teori Empiri 

1. 

  2. 

3. 

Figur 1. Vårt metodsynsätt, 
egen illustration. 
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ostrukturerade genom exempelvis djupintervjuer eller intervjumallar utan några bestämda 

frågor. (Holme & Solvang, 1997) Just intervjumallar med stödord är något som vi använt oss 

av och intresset ligger kring sammanhanget och de strukturer som vi fått fram snarare än 

detaljer. Nedan illustreras vissa skillnader som finns mellan den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden. 

 

 

 

Den kvantitativa ansatsen karakteriseras av att det generella intresserar forskaren och denne 

strävar efter en god avspegling av den kvantitativa avvikelsen. Undersökningsenheterna är 

många och observationerna är systematiska och strukturerade genom exempelvis enkäter med 

bestämda svarsalternativ. (Holme & Solvang, 1997) Insamlingen av informationen sker på 

grunder som skiljer sig från verkligheten där forskaren i högre grad utgår från sina egna idéer 

om vilka dimensioner och kategorier som ska stå i fokus (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Öppenheten som präglar den kvalitativa ansatsen innebär att forskaren i förväg vet vad denne 

letar efter och påtvingar inte den undersökte med i förväg bestämda frågor. Verkligheten 

speglas på ett �riktigt� sätt. (Jacobsen, 2002) Det kan dock vara svårt att hålla med Jacobsen 

fullt ut, då vi anser att det kan vara lätt att omedvetet styra intervjupersonen i en viss riktning 

om forskaren i förväg vet vilka svar som är önskvärda. Detta metodavsnitt har dock fått oss att 

tänka till och gjort oss medvetna om dessa fällor som kan uppkomma. 

 

Avsikten med vår studie är att beskriva och analysera en situation och därefter tolka den. Vi 

vill ge en mångsidig beskrivning av hur ekonomistyrningen ser ut och har utvecklats hos de 

olika företagen. Vi har inte klart för oss exakt hur fenomenet vi ska undersöka ser ut, och på 

grund av detta kan vår problemställning komma att ändras allt eftersom studien genomförs, då 

styrning i företag är komplext och beroende av många olika faktorer. Detta tillvägagångssätt 

Kvalitativ 
metod 

Blandad 
metod 

Öppet samtal, 
eventuellt knutet till 
ett tema. 

Intervju med delvis 
fasta frågor, 
frågeformulär med 
öppna frågor. 

Frågeformulär med 
enbart fasta 
svarsalternativ.

   Kvantitativ 
metod 

Figur 2. Skillnader i 
kvalitativ och kvantitativ 
metod. Modifiering av 
Jacobsen, 2002. 
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passar bra in på den kvalitativa metoden som är flexibel. Utgångspunkten finns i en 

problemställning som forskaren vill belysa, denna problemställning kan dock ändras efter 

hand och skiljelinjen mellan datainsamling och analys är ofta diffus i kvalitativa metoder. 

(Jacobsen, 2002) Genom en sådan metod finns det möjligheter att ändra både 

problemställning och upplägg av undersökningen, datainsamling och analys efterhand som 

undersökningen går framåt. Vi vill under uppsatsens gång kunna använda oss av olika 

infallsvinklar och angreppssätt för att kunna skapa en djupare förståelse för hur vårt problem 

ser ut jämfört med vad den kvantitativa metoden skulle erbjuda.  

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande, då djupa intervjuer ofta 

tar lång tid att genomföra. Våra sex intervjuer vi genomförde anser vi dock inte var alltför 

tidskrävande. Metoden skapar även problem att generalisera då ett fåtal personer är 

intervjuade. Detta kan vi hålla med om vad gäller denna studie, sex intervjuer kan ge riktlinjer 

men går enligt oss inte att generalisera till alla företag. En annan svaghet är att den insamlade 

informationen kan vara svår att tolka på grund av sin mångfald, det blir en komplex process 

att tolka och strukturera materialet. (Jacobsen, 2002) Även om vi lät intervjupersonerna prata 

mycket fritt, anser vi att dessa var väl insatta i ämnet och höll sig till relevant information för 

vår studie. Dock har vi fått göra vissa avgränsningar efter det insamlade materialet, både vad 

gäller empirin och teorin, för att inte tappa fokus på studiens syfte.   

 

Den kvantitativa metoden har i sin tur fördelen att informationen är lätt att behandla och det 

finns en större möjlighet att generalisera utfallet då många uppgiftslämnare har lämnat 

information. En kvantitativ ansats kännetecknas även av beskrivningar av relativa exakta 

förhållanden, då fördelningen av ett svar på en fråga kan uttryckas i antal eller i procent, 

vilket sedan med endast en liten grad av osäkerhet kan generaliseras. Det finns dock en stor 

risk med denna metod, då det är lätt att undersökningen blir ytlig. Eftersom många 

observationer görs blir det svårt att gå in på djupet och då omöjligt att få fram alla individuella 

avvikelser inom en grupp individer. En ytterligare fara är att forskaren i förväg definierar 

vilka frågor den undersökte ska besvara. Lite hårddraget kan sägas att forskaren endast får 

svar på det han/hon frågar efter och det finns inte utrymme efter andra intressanta 

förhållanden som kan finnas. (Jacobsen, 2002) Den stora anledningen till att vi valde oss utav 

den kvalitativa metoden är främst att vi kunde gå in på djupet vid våra intervjuer. Vi håller 

dock med Jacobsen (2002) att ju fler intervjuer som görs, ju större tillförlitlighet för det 

insamlade materialet.  
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2.3 Undersökningsprocessen 
 

2.3.1 Urval 
Syftet med den här uppsatsen är, att beskriva och analysera tillämpningen av traditionella och 

modernare verksamhetsstyrningsmetoder i traditionella, tillverkande företag. Som nämnts i 

inledningen har valet av företag fallit på Cloetta Fazer, eftersom accessen till empirin 

underlättades då det ligger i Ljungsbro utanför Linköping. Då Cloetta Fazer var bestämt 

försökte vi hitta företag som liknade detta företag. Vi tittade på antalet anställda och på att 

företaget tillverkade produkter och valet föll på Milko och Skånemejerier. Enligt oss är det 

med hänsyn till dessa faktorer lättare att göra en jämförelse företagen emellan.  

 

Att vi just valde företag i tillverkningsbranschen, vilket även nämndes i inledningen, beror på 

att många traditionella ekonomistyrningsmodeller bygger på traditionellt tillverkande företag 

och det är därför intressant att se om de behövt utveckla sin styrning eller om de håller kvar 

vid den traditionella.  

 

Urvalet till en kvalitativ studie styrs av vilken slags information forskaren är ute efter. 

(Jacobsen, 2002) Vi har valt att basera urvalet efter vilken uppgiftslämnare som vi anser kan 

ge oss riktig och relevant information. Dessa personer jobbade på respektive företags 

ekonomiavdelningar. För att få ett bredare perspektiv valde vi att intervjua två personer på 

varje företag, båda dessa hade en högre position och var därmed väl insatta i styrningen. Detta 

gjorde att vi fick möjlighet att bygga upp en empiri som vi senare kunde analysera och arbeta 

med. Det hade även varit intressant för uppsatsen att undersöka hur lägre anställda ser på 

företagets styrning och se om denna synvinkel överrensstämmer med de högre anställdas. Vi 

tog upp detta som förslag till företagen och pratade med anställda i produktionen men dessa 

menade att de inte ansåg sig vara tillräckligt insatta i styrningen för att kunna tillföra vårt 

arbete något.  

 

2.3.2 Datainsamling 
Insamlandet av data ligger till grund för den empiriska sammanställningen. Vi har samlat in 

data i två olika steg. Det första steget bestod i att få en bredare förförståelse för ämnet 

ekonomistyrning. Detta skedde genom att samla in data från böcker och databaser från 

Linköpings universitetsbibliotek och från diverse källor på Internet. Denna insamling gjordes 
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så bred som möjligt för att försöka skapa en objektiv bild som möjligt. Denna typ av data 

kallas för sekundärdata. Data baseras på upplysningar presenterade av andra forskare. 

(Jacobsen, 2002) Vid användandet av sådan typ av data är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till källan och värdera dess trovärdighet, vilket även diskuterades tidigare i 

metodavsnittet. En annan risk med litteratur är att den kan vara gammal och irrelevant för 

studien. Detta ansåg vi dock inte vara något problem då mycket har skrivits inom området, 

även under de senaste åren. Att vi på vissa ställen tar upp lite äldre litteratur är ett medvetet 

val då vi vill göra en jämförelse mellan detta synsätt på styrning och ett mer modernt synsätt. 

Däremot kan det vara svårt att avgöra, vid en stor mängd sekundärdata, att författarna endast 

har valt den mest relevanta litteraturen. Vi försökte minska denna negativa effekt genom att 

söka från olika ovannämnda källor och genom att göra en bred inläsning. Ett par delar i teorin 

innehåller endast en författare, då vi inte hittat fler inom dessa områden och detta bör läsaren 

vara medveten om. Vi har även försökt att i första hand använda oss av primära källor i 

empirin och försökt att leta reda på ursprungsförfattarna. På visas ställen har vi dock inte 

hittat dessa och använt oss av dubbla källor.    

 

Primärdata å andra sidan är data som har blivit ihopsamlad och sammanställt för en specifik 

uppgift (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vilken insamlingsmetod som väljs, kommer att 

påverka datas giltighet eller validitet, på grund av att själva metoden kan påverka resultatet på 

ett särskilt sätt. (Jacobsen, 2002) Primärdatan för vår uppsats bestod av de sex intervjuer vi 

genomförde med Milko, Cloetta Fazer och Skånemejerier.  

 

De intervjuer vi gjort hölls i november 2005 och fem av dem skedde via telefon, medan en var 

en besöksintervju. Besöksintervjuer innebär att besökaren måste förflytta sig fysiskt från plats 

till plats (Jacobsen, 2002). Eftersom Milkokontoret ligger i Stockholm och Skånemejeriers 

huvudkontor i Malmö valde vi att göra telefonintervjuer med dessa två företag. Eftersom 

Cloetta Fazer är beläget i Ljungsbro utanför Linköping, valde vi däremot att besöka detta 

företag.  

 

Nackdelen med telefonintervjuer kan, enligt undersökningar som gjorts, vara att det är lättare 

att inte berätta hela sanningen när personen ifråga pratar i telefon jämfört med om denne sitter 

ansikte mot ansikte. I telefon förloras möjligheten att observera hur den intervjuade personen 

uppträder. Det är även lättare att få kontakt när man fysiskt sitter mittemot varandra. 

Telefonintervjuer har inte bara negativa sidor. En av de så kallade �intervjuareffekterna� 
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uppstår inte vid telefonintervjuer. (Jacobsen 2002) Genom telefonintervjuer undviks effekten 

att intervjuobjektet kan uppträda onormalt när man sitter ansikte mot ansikte och svara på ett 

sådant sätt som denne tror att forskaren vill. (Jacobsen, 2002) Vi upplevde inte att det var 

några problem med att intervjua i telefon. Vi använde oss av en högtalartelefon och kunde på 

så sätt även spela in samtalet på en bandspelare. På så sätt missade vi inget som sades. Varje 

telefonintervju tog cirka 45 minuter. Vi hade även möjlighet att återkomma till dessa personer 

om det var något vi missat.  

 

Även besöksintervjuer kan ha några negativa sidor. De största är som nämnts tidigare att de är 

kostsamma och tidskrävande. Så var dock inte fallet i denna studie då vår besöksintervju tog 

ungefär en timme och då företaget låg i närheten av Linköping. En ytterligare nackdel kan 

vara att den intervjuade leder forskaren i den riktning som han/hon vill. Detta kan ske genom 

ordval och hur betoningen på olika ämnen görs. (Dahmström, 2000) Vid intervjuerna var vi 

medvetna om dessa nackdelar och tror på så sätt att vi kan ha minskat dessa negativa effekter. 

Vi ifrågasätter även Dahmström (2000), då vi menar att påverkan vid val av ordval och 

tonläge även kan påverka i telefon. 

 

Innan vi intervjuade våra utvalda personer förberedde vi en intervjumall med enbart stödord 

baserade på våra problemfrågor som vi även skickade till intervjupersonerna. Avsikten med 

intervjumallen var att de intervjuade skulle vara mer pålästa om ämnet och om de områden vi 

ville få fram svar inom. Att skicka vår intervjumall innan var en avvägning vi gjorde där vi 

ansåg att fördelarna vägde upp nackdelarna. En nackdel kan vara att de anställda förbereder 

sig över allt de ska svara och att lite av spontaniteten då försvinner. Syftet med att bara 

använda stödord var för att försöka hålla intervjun så öppen som möjligt, men samtidigt se till 

att få svar på alla de frågor vi hade som avsikt att undersöka. Då vi ställt frågorna lät vi den 

intervjuade personen prata fritt och kom med följdfrågor till dennes resonemang. Det kunde 

hända att intervjupersonen själv kom in på andra frågor och då bockade vi av dem. Om vi 

tyckte att den intervjuade kom allt för långt bort på ett avvikande spår försökte vi leda 

han/hon tillbaka. 

 

2.3.3 Arbetsprocessen 
Idén till denna uppsats fick vi under ekonomistyrningskursen vi läste tidigare under hösten 

och för att få stöd till detta uppslag bokade vi ett möte med kursledaren, Jörgen Dahlgren. Då 
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vi fått klart att förslaget var bra och möjlig att genomföra startade vi arbetsprocessen. För att 

sätta oss in i vårt problemområde och förstärka vår förförståelse som vi har byggt upp, bland 

annat genom olika ekonomiska kurser, inledde vi uppsatsarbetet med litteraturstudier inom 

det aktuella området.  Studierna skedde främst inom området ekonomisk styrning och 

verksamhetsstyrning. Under denna fas kontaktade vi även företagen vi ville intervjua och 

bestämde ungefärligt datum för intervjuerna.  

 

Då vi läst in oss på området och bestämt vilken ungefärlig inriktning uppsatsen skulle ha 

problematiserade vi uppgiften och påbörjade skrivningen av inledningskapitlet. Vi lade även 

upp en ungefärlig arbetsgång som passade vårt arbete och uppsatsen. Metodavsnittet skrevs 

under tiden som uppsatsskrivandet pågick. Sista delen i uppsatsarbetet bestod i att knyta 

samman empirin med teorin och dra slutsatser från detta material.   

 

Som hjälp under hela arbetsprocessen har vi haft kontinuerlig kontakt med vår handledare på 

Linköpings Universitetet, Anders Parment och med övriga uppsatsskrivare i vår tilldelade 

seminariegrupp. 

 
2.4 Studiens trovärdighet 
 
Eftersom vi är en del av den hermeneutiska ansatsen och studien är av kvalitativ karaktär, 

anser vi att trovärdigheten av studien främst bestäms av läsarens subjektiva bedömning. Trots 

detta är vårt syfte att skapa en så tillförlitlig bild av resultaten som möjligt.    

 

Validitet och reliabilitet refererar till vilken grad resultaten i en undersökning stämmer 

överens med verkligheten (Johansson, 1993). Validitet kan förklaras som det bästa möjliga 

närmevärdet till sanningen av ett förslag eller till en slutsats. En god validitet är en indikation 

på att forskarna har undersökt syftet och inget annat. (Thurén, 2002) I vår studie formade vi 

intervjumallen efter syftet och problemfrågorna. Genom att göra detta lyckades vi hålla ämnet 

och svaren i linje med studiens syfte. Det bör dock nämnas att det kan vara svårt att veta om 

intervjupersonerna tolkar frågorna på det sättet de är tänkta att tolkas.  Reliabilitet refererar till 

hur trovärdig studien är och visar att samma resultat skulle uppnås om studien utformades på 

samma sätt ytterligare en gång. (Thurén, 2002) Då vi är en del av den hermeneutiska ansatsen 

och studien är av kvalitativ karaktär och informationen baseras på tolkning, så vore det svårt 

att uppnå exakt samma resultat om studiens utfördes igen. Vi anser dock genom att vi tydligt 



 16

beskrivit vår vetenskapliga ansats och arbetsmetod, att detta bidrar till trovärdighet för 

studien.    
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3. Referensram 

Den huvudsakliga avsikten med detta teorikapitel är att ge läsaren en förståelse för 

traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning. Basen i referensramen utgörs 

av styrningens utveckling men kompletteras även med andra delar för att få ett djup i 

teorikapitlet.  Kapitlet inleds med en allmän diskussion kring begreppet styrning.  

 

3.1 Styrning 
Ekonomistyrningens övergripande syfte är att hjälpa till att uppnå strategiska mål. 

Utgångspunkten för styrningen blir därför strategin i företaget, eller snarare den nedbrytning 

och operationalisering av strategin i olika verksamhetsplaner och delmål. Det som riktas mot 

ekonomiska mål hamnar inom ramen för ekonomistyrning. För att kunna styra företaget mot 

dessa ekonomiska mål, som både kan vara finansiella och icke-finansiella, har styrningen 

olika uppgifter. (Ax et al, 2005) Anthony (2001) menar i likhet med Ax et al att de viktigaste 

uppgifterna består av; 

• Planering av verksamheten. 

• Koordinering av aktiviteter. 

• Kommunicera och utvärdera information. 

• Besluta om eventuella åtgärder.  

• Påverka individer att förändra deras beteenden.  

 

Vision 

Affärsidé 

Strategi 

Verksamhet
splaner 
 

Ekonomistyrning 

Ekonomistyrningens uppgifter 

Styrmedel 

Ekonomistyrningens 
utgångspunkter 

Figur 3. Styrningens funktion. 
Ax et al, 2005, s.83. 
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Ytterst handlar begreppet styrning om effektivitet och produktivitet. Ekonomin i grunden 

handlar om hushållning av knappa resurser och i strävan att disponera dem på bästa möjliga 

sätt krävs både effektivitet och produktivitet. (Ax et al, 2005) Ur ett historiskt perspektiv har 

stora delar av företagens diskussioner om styrning handlat om just dessa begrepp. I dessa 

resonemanger råder enighet mellan traditionell ekonomistyrning och modern 

verksamhetsstyrning. (Lindvall, 2001) Styrningsbegreppet är komplext och alla företagets 

olika funktioner är inblandade. För att kunna nå företagets mål, dvs. uppnå strategin, krävs det 

att företaget använder sig av vissa hjälpmedel. De olika styrmedlen som företag använder sig 

av ser oftast väldigt olika ut. Vissa av dem är �hårdare� som produktkalkyler eller budgetar 

och andra av dem är �mjukare� som företagskultur eller ledning. Samuelsson (1998) har i Ax 

et al (2005) föreslagit en klassificering av de olika styrmedlen i formella styrmedel, 

organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning.  

 

 
Styrningens syfte och dess hjälpmedel är tydligt beskrivna och diskuterade i litteratur om 

detta ämne. Vi anser dock att det bör betonas att styrning är ett komplext fenomen i många 

företag och inte alltid så �lätt� att implementera i praktiken. Många gånger är olika 

styrningsmetoder överlappande eller omöjliga att införa i en organisation. Genom tider har 

ledare experimenterat med en rad olika styrningsmetoder. Med tanke på sammanslagningen 

av dessa, mixen av idéer och inriktningar, liknar författarna detta med en cocktails av 

styrningsmedel (Collins, 1996). Jämförs den traditionella styrningen med den moderna 

styrningen finns det skillnader vad gäller innehållet i de båda. Information och kunskap om 

vad kunderna anser om företaget och dess produkter och/eller tjänster blir allt viktigare. 

Denna eftersträvan stärks i takt med att konkurrensen hårdnar. (Lindvall, 2001) Övergången 

Formella styrmedel Organisationsstruktur   Mindre formaliserad styrning

� Resultatplanering 
� Budgetering 
� Kalkylering 
� Intern redovisning 
� Internprissättning 
� Benchmarking 
� Prestationsmätning 

� Organisationsform
� Ansvarsfördelning 
� Belöningssystem 
� Personalstruktur 
� Beslutsprocesser 

� Företagskultur
� Lärande 
� Medarbetarskap 
� Kompetensuppbyggnad
� Ledningsstöd 

Styrmedel 

Figur 4. Styrmedel. 
Ax et al, 2005, s.63 



 19

från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning innebär även olika fokus på 

olika styrfrågor. Läsaren bör vara medveten om att den ena aspekten är en generaliserad 

uppfattning om traditionell ekonomistyrning och den andra är modern verksamhetsstyrnings 

ståndpunkter. I praktiken kan dessa olikheter vara mera diffusa än vad som beskrivs inom 

teoriområdet. (Lindvall, 2001)  

 

Vare sig en organisation använder sig av traditionell eller modern styrning kan vissa problem 

uppkomma i styrningen. Enligt Birnberg (1998) ställs ett företags ledning inför två 

huvudsakliga problem, ett internt och ett externt, när det gäller att styra företaget. Det interna 

problemet som kan uppkomma är att arbetsmomenten ändras, d v s de kan inte längre vara 

standardiserade eller rutinartade. Det externa problemet som kan uppkomma är att de yttre 

omständigheterna kring företaget förändras. Detta kan exempelvis vara prisförändringar eller 

att nya konkurrenter kommer in på marknaden. Problemen kan uppkomma var för sig eller 

båda samtidigt. (Birnberg, 1998) Detta illustreras i figuren nedan.  

 

 

 
I ruta ett är miljön utanför företaget stabil och förutsägbar och de olika arbetsmomenten eller 

arbetsuppgifterna är rutinartade och förändras inte. Individen ses här som en kugge i ett hjul, 

och det är i denna cell som den traditionella styrningen har sin utgångspunkt. I ruta två är 

fortfarande den omgivande miljön stabil, men arbetsuppgifterna är inte lika rutinartade. Detta 

1 2 

3 4 

M
iljön 

Oförutsägbar 

Stabil 

Arbetsuppgifter/moment 
Ej fastställdaRutinartade 

Figur 5. Dimensioner av 
kontrollproblem. 
Birnberg (1998) 
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problem löses främst genom ett lärande. Efter att ha upprepat vissa moment uppstår en rutin 

och det sker en återgång till ruta ett. Även detta problem som uppstår i ruta två kan lösas 

genom att använda sig av den traditionella styrningen. I både dessa rutor finns ett stort fokus 

på individen. (Birnberg, 1998)  

 

I ruta tre förändras miljön utanför företaget och detta är inget som ledningen kan påverka. Om 

dessa yttre förändringar inte påverkar företagets rutiner står företaget kvar i ruta tre. Skulle 

däremot dessa förändringar leda till att företagets rutiner måste förändras, hamnar företaget i 

ruta fyra. I båda dessa rutor krävs det mer av styrningen och det är på grund av bland annat 

dessa två problem, som den så kallade moderna verksamhetsstyrningen har utvecklats. 

(Birnberg, 1998) Sammanfattningsvis har vi tolkat det som att ruta ett och två hör till en mer 

traditionell styrning medan den tredje och fjärde rutan visar på en modernare styrning.  

  

3.2 Traditionell styrning  
Vad som vanligen ses som en traditionell styrning i organisationer spåras till Anthonys (1965) 

inflytelserika forskning (Anthony, 1990 mfl). Anthony gav styrningsområdet både synlighet 

och en användbar struktur som kom att ta överhanden för de nästkommande 25 åren. En 

återkoppling till Birnbergs figur ovan kan göras, då den traditionella styrningen hamnar i ruta 

ett och två. Denna styrning förutsätter att arbetsmomenten är rutinartade och att miljön 

utanför företaget är stabil. (Birnberg, 1998) Det har, enligt oss, skett en utveckling även inom 

den traditionella styrningen, dock finns fortfarande det traditionella tänkandet kvar i grunden. 

Ett exempel på en utveckling, som skett inom den traditionella styrningen, är att några av de 

formella styrmedlen har utvecklats. Detta gäller exempelvis budgeten och kalkyleringen, 

vilket kommer att beskrivas i kapitel 3.2.3.  

 

Historiskt sett har många företag organiserat verksamheten med utgångspunkt i att chefer 

tänker och de anställda utför. Den organisationsprincipen beskrivs ofta genom benämningen 

�command and control�. Informationen ligger till grund för chefernas arbete och beslut. I 

traditionell ekonomistyrning är det vanligt att ekonomiavdelningen i företaget ofta lämnar 

standardiserade rapporter till cheferna. Dessa kan sedan välja om de ska använda sig av 

informationen eller strunta i den. (Lindvall, 2001) 
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Under vår inläsningsperiod på ämnet ekonomistyrning har vi kommit fram till att det finns 

några huvudsakliga områden, där den traditionella styrningen och den moderna 

verksamhetsstyrningen skiljer sig åt. Dessa områden är: styrningens olika nivåer, val av 

organisationsstruktur, val av styrningssätt samt styrmedel. Dessa olika områden kommer först 

att beskrivas utifrån det traditionella synsättet och sedan i kapitel 3.3 utifrån det moderna 

tänkandet.  

 

3.2.1 Styrningens olika nivåer 
Anthony beskriver i Management Control System (1990) de olika nivåer som finns i 

företagens styrning. Dessa nivåer är separerade från varandra och organiserade på samma sätt 

som en hierarkisk organisation (Birnberg, 1998) Främst skiljer sig dessa nivåer åt vad gäller 

tidsperspektivet och karaktären på hanterad information. Överst finns företagets strategiska 

styrning. I denna styrning är tidsperspektivet långt och måtten främst finansiella. (Anthony, 

1990) Grunden för prestationsmätning i den traditionella styrningen är just användningen av 

finansiella mått (Birnberg, 1998) På företagets taktiska/administrativa nivå är huvudsyftet att 

implementera företagets strategier ned och ut i organisationen. Tidsperspektivet är kortare och 

den huvudsakliga informationen är även här finansiell. Den lägsta nivån i organisationen är 

den operativa nivån, där företagets faktiska verksamhet utförs. Tidsperspektivet är kort och 

om det finns mätetal är dessa verksamhetsnära och sällan finansiella. (Anthony, 1990) Dock 

verkar denna lägsta nivå, enligt oss, inte så relevant i den traditionella styrningen. Nivån 

nämns, men den verkar inte vara viktig ur styrningssynpunkt. Nedan illustreras en figur på de 

olika nivåerna.  
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Figur 6. Olika organisationsnivåer i 
traditionell styrning. Egen modell. 

 
 

�Strategisk planering är den process som består i att besluta om organisationens mål och de 

strategier som krävs för att uppnå dessa mål.� (Anthony, 1990, s. 18) 

 

Anthony (1990) menar att begreppet inte bör benämnas som strategiformulering utan som 

strategirevidering, eftersom det snarare handlar om att utföra förändringar i befintliga 

strategier än att formulera helt nya. Samma författare menar vidare att strategirevideringen är 

osystematisk och besvärlig i många organisationer, särskilt i icke affärsdrivande 

organisationer, eftersom ledarna ofta har olika åsikter om vad enhetens mål bör vara.  

 

�Administrativ styrning är den process med vilken cheferna påverkar andra 

organisationsmedlemmar att genomföra organisationens strategier.� (Anthony, 1990, s. 17) 

 

Denna del benämner Birnberg (1998) för ledningsnivå, medan Anthony (1990) benämner den 

taktisk eller administrativ nivå. Syftet med styrningen på denna nivå är att hålla ihop 

organisationen, i betydelsen att genomföra dess strategier, så att de uppsatta målen kan nås. 

Enskilda styrsystem kan misslyckas eller lyckas med att uppnå detta syfte. (Anthony, 1990) 

Administrativ styrning består enligt samma författare av verksamhetsplanering, 

budgetframställning, utförande och uppföljning. Dessa faser illustreras nedan. 

Strategisk nivå 

Taktisk nivå 

Operativ nivå 
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�Verksamhetsplanering är att bestämma om de program som organisationen ska genomföra 

och de ungefärliga resurser som ska tilldelas varje program.� (Anthony, 1990, s. 94) 

 

En verksamhetsplanering görs i syfte för att tänka på framtiden. Processen med att framställa 

och revidera de långsiktiga planerna kallas för verksamhetsplanering. Det är en systematisk 

process som sker vid föreskrivna tidpunkter och på ett föreskrivet sätt. Skillnaden mellan den 

strategiska planeringen och verksamhetsplaneringen är att den förstnämnde fokuserar på 

formulering, medan den sistnämnde fokuserar på genomförandet. Den strategiska planeringen 

är relativt osystematisk, medan verksamhetsplaneringen är systematisk. (Anthony, 1990) 

 

Dessa tre olika nivåer är, som nämnts tidigare, oberoende av varandra enligt den traditionella 

synen. Beslut togs från den strategiska nivån och fortplantade sig sedan nedåt i 

organisationen. Den traditionella synen på styrningsprocessen illustreras i figuren nedan. 

 

 

Extern information

Budgetering

Utförande

Utvärdering 

Verksamhetsplanering 

Strategier 

Överväganden om 
nya strategier 

Budgetrevidering

Åtgärd

Figur 7. Den administrativa 
styrningens faser, Anthony 
(1990), s. 93. 
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3.2.2 Organisationsstruktur 

Strategin i ett företag har ett stort inflytande på dess struktur och strukturtypen påverkar i sin 

tur utformningen av organisationens styrningssystem. (Anthony & Govindarajan, 2001) Detta 

borde även, enligt oss, kunna diskuteras omvänt, d v s om ett företag har möjlighet att 

förändra sin struktur efter styrningen kan detta leda till förbättringar för organisationen. Det är 

väldigt viktigt att dessa delar inte motverkar varandra. Ifall organisationsstrukturen inte 

stödjer ambitionerna uppstår frustrationer och effektivitetsförluster i det dagliga arbetet. Flera 

teorier menar att det finns mer än ett sätt att organisera verksamheten på, men att alla sätt inte 

är lika bra. (Lindvall, 2001)  

 

Funktionsorganisationer innebär en uppdelning och specialisering av verksamheten i olika 

delar, till exempel i försäljningsavdelningar eller produktionsavdelningar. En vanlig 

uppfattning är att allt traditionellt organiserande i någon form har funktionsorganisation. 

Genom möjligheterna till specialisering uppkommer ekonomiska skalfördelar i företaget. 

(Lindvall, 2001) I och med att ledaren för en speciell avdelning har specialistkunskap inom 

detta område, borde denna ledare på ett bra och effektivt sätt kunna rådgöra och styra sina 

underordnare. (Anthony & Govindarajan, 2001) Dock kan denna organisationsform innebära 

problem på grund av att aktörens fokus endast riktas mot den egna arbetsuppgiften. Den inre 

Inform
ationshantering 

Strategisk planering 

Administrativ 
styrning 

Operativ 
styrning 

Figur 8. Traditionell styrningsprocess 
Anthony (1965) i Birnberg (1998) 
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effektiviteten i företaget prioriteras före den yttre, d v s det viktigaste är att utföra 

arbetsuppgifterna bra inte att slutresultatet efterfrågas av andra aktörer. Ett annat vanligt 

problem är att de olika specialistavdelningarna har olika uppfattningar om hur mycket som 

ska produceras. I traditionella organisationsformer är tanken att problemen som uppkommer 

mellan dessa funktionella enheter ska lösas av en chef. (Lindvall, 2001) Den traditionella 

styrningen koncentreras ofta på olika aktiviteter i ansvarsenheter (Anthony, 1990).  

 

�En ansvarsenhet är en organisationsenhet som leds av en chef som är ansvarig för dess 

aktiviteter.� (Anthony, 1990, s. 21)  

 

Ansvarsenheter tar emot resurser i form av material och tjänster från miljön och hanterar 

dessa för att tillverka prestationer. Ansvarsenheterna kan klassificeras i olika kategorier, om 

kostnaderna mäts i kostnadsenheter om intäkterna mäts i intäktsenheter, om både kostnader 

och intäkter mäts i resultatenheter och om både vinsten och den investering som krävs för 

denna vinst mäts i investeringsenheter. (Anthony, 1990) Som nämnts tidigare har ledningen 

som hjälp för att styra verksamheten vissa styrmedel.  

 

3.2.3 Styrning och styrmedel 
Birnberg (1998) menar, vilket även vi håller med om, att formella styrmedel som budgetering 

och kalkylering hör till ett traditionellt tänkande. Däremot har många av dessa traditionella 

styrmedel utvecklas för att bättre anpassas till den miljön som finns idag. Inledningsvis bör 

även nämnas att den traditionella styrningen fokuserar på individen snarare än hela 

organisationen och dess syfte är att kontrollera individer och koordinera deras aktiviteter 

(Birnberg, 1998). Detta kan liknas med vad Merchant & Van der Stede (2003) benämner 

beteendestyrning. Denna typ av styrning ska säkerställa att de anställda utför det arbete som är 

lönsamt för företaget. En av metoderna som används för att säkerställa att rätt beteende skapas 

benämns för beteendemässiga restriktioner vilka handlar om att utforma restriktioner som gör 

det svårt för de anställda att ha fel beteende. (Merchant & Van der Stede, 2003) Att fokusera 

på individen i stället för hela organisationen är en viktig skillnad mellan traditionell och 

modern styrning. Detta tar sig i uttryck hur organisationen styr och även vilka styrmedel de 

använder sig av. Nedan presenteras några vanlig formella styrmedel. Då budgeten för många 

företag är ett viktigt styrmedel kommer detta delkapitel att presenteras lite mer ingående.  
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Budgetering 

Budgetsystemet är en kombination av informationsflöden och administrativa processer som 

organiserar och koordinerar de anställda. Budgeten är skriftlig och beskriver vart företaget 

ska nå, hur detta ska gå till och vilka resultat som är väntade. (Merchant & Van der Stede, 

2003, s.302) 

 

Många människor förstår innebörden av budgetbegreppet och det är ett begrepp som 

traditionellt har används genom tiderna. (Ax et al, 2005) Denna process utgör ofta en stor del 

av företagens administrativa styrning. Syftet med budgeten kan dock skilja sig åt mellan 

företag och användning av den sker i olika stor utsträckning, dock syftar den främst till att 

planera och koordinera verksamheten, underlätta managers överblick över verksamheten, 

samt att skapa motivation för de anställda. Förutom dessa nämnda användningsområden har 

budgeten även används som ett medel att reducera osäkerhet hos ledare, men även som en 

form av maktmedel och legitimering. (Merchant & Van der Stede, 2003) Även Anthony 

(2005) nämner koordinering som ett av budgetens huvudsyfte. Tre andra viktiga 

användningsområden för budgeten är att finjustera den strategiska planen, visa vem som är 

ansvarig för vad och att använda budgeten som bas för prestationsbedömning. (Anthony, 

2005)  

 

Budgetens utseende beror mycket på hur organisationen är uppbyggd. I stora hierarkiska 

organisationer används budgeten ofta som ett medel att kommunicera mål ner genom 

organisationen. I en platt organisation blir styrproblemen i vissa avseenden annorlunda, 

eftersom verksamheten i en sådan organisation ofta spänner över flera funktionsområden som 

måste samordnas. Lind & Nilsson (2005) menar att fler icke-finansiella mått krävs för att 

samordna platta organisationer och ett ökat fokus och fler mått krävs utifrån hur olika flöden 

och aktiviteter är ordnade. Det blir då viktigare att i budgeten avspegla processer och dessa 

inbördes relationer blir viktigare. (Lind & Nilsson, 2005) Den fasta budgeten är den klassiska 

varianten i svenska företag. Budgeteringen sker endast en gång per år, men den kan 

kompletteras med kvartalsvis eller tertialvis utarbetade prognoser. Denna typ av budget har 

bäst styregenskaper eftersom den utgör ett tydligt underlag för uppföljning. Nackdelen är 

dock att den kan bli inaktuell. (Bergstrand, 1997) 

 

En kritik som även nämnts tidigare är att traditionell ekonomistyrning är tillbakablickande. Ett 

av skälen till detta, är att merparten av den traditionella styrningen får sin information från 
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redovisningssystemet. (Kaplan & Norton, 1997) Ambitionen att rikta sin styrning mot 

framtiden blir då inte så stor. Under senare år har strävan efter framåtsyftande styrning blivit 

större och det handlar om att förutse vilka problem som kan uppkomma i verksamheten. 

Genom att vara tidigt ute kan företaget försöka förebygga problem innan de dyker upp eller 

blir alltför omfattande. Genom detta tankesätt finns det goda möjligheter för effektiviseringar, 

dock finns det ofta en ovilja att förmedla information till parter utanför företaget. (Lindvall, 

2001) För budgeten har detta inneburit att den blivit mer komplex och innehåller fler och 

större variationsmöjligheter. Denna utveckling har skett genom att bland annat införa 

budgetlösa system eller komplettera budgeten med rullande prognoser. (Lind & Nilsson, 

2005) Anthony (2005) håller dock kvar vid en mer traditionell syn på budgeten och menar att 

den inte bör ändras mer än under speciella förhållanden (Anthony, 2005). Följande bild visar 

hur olika förutsättningar förändrat budgeteringens syfte sett ur ett historiskt perspektiv. Detta 

är en evolutionär process och olika företag befinner sig olika långt i utvecklingen. 
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Enligt traditionell ekonomistyrning är företagets styrning en periodiskt återkommande 

process, med fasta tider för olika aktiviteter. Budgetering görs en gång per år med bestämda 

tider för uppföljning. På senare tid har dock flexibilitet blivit en viktig strävan för företag. Ett 

sätt att öka flexibiliteten är att tillämpa kontinuerlig planering under året. Som exempel på 

detta har många företag, som nämnts tidigare, ersatt budgeten med rullande prognoser. En 

viktig tanke i detta är prognoserna hela tiden ska vara baserade på den senaste tillgängliga 

informationen. Detta ökar förutsättningarna för att det ska bli en meningsfull dialog mellan 

medarbetarna i företaget. Fördelarna med rullande prognoser är alltså att de ständigt är 

uppdaterade och att de inte uppmuntrar till manipulering av siffror eftersom de inte innehåller 

några fasta lönsamhetsmål. (Hope & Fraser, 2003) En nackdel med flexibla 

planeringsprocesser är att de arbetsinsatser, som förut skett en gång per år, nu ska genomföras 

flera gånger under samma år. För att undvika detta problem är det nödvändigt att företagen 

förenklar sina planeringsprocesser. Att ta avstånd från detaljorienteringen är en viktig del. 

Löpande planeringar och färre detaljer innebär möjligheter med kort varsel att uppdatera och 

förändra planeringen. (Lindvall, 2001) Budgeten har alltså utvecklats från vad Anthony 

skriver. Utvecklingen har gått i den riktningen att budgeten blivit enklare, mindre detaljerad 

och omfattar andra tidsperioder än räkenskapsåret. (Ax et al, 2005) Det är viktigt att komma 

ihåg att trots denna utveckling som skett, finns fortfarande det traditionella tänkandet kvar i 

botten.  

 

Kritiken till budgeten preciserades i mitten av 1990-talet efter att Handelsbankens förre chef, 

Jan Wallander kom ut med en bok som kritiserade budgeten. Det som främst kritiserades var 

att budgeten skapar låsningar i organisationen. Beslut som tas kan vara svåra att förändra även 

om det skulle vara nödvändigt. Budgeten är mycket arbetsam. Många medarbetare måste 

engageras för att dess motivationseffekter ska bli positiva. Budgeten kräver detaljerade indata 

som snabbt föråldras. Även detta är tidskrävande, men gör företaget det inte kan budgeten bli 

missvisande efter ett tag. Budgeten uppfattas framtvinga en onaturlig periodindelning. 

Redovisning byggs på årsbasis, men det är inte säkert att detta är det bästa för företagen. 

Slutligen leder budgeten till ett osolidariskt avdelningstänkande. Varje chef satsar på sitt och 

tappar intresset för helheten. (Bergstrand, 1997) 

 

Denna kritik är befogad i många företag, men den går inte att generalisera. Budgeten beror i 

stor utsträckning på hur man använder den. På grund av att det är ett komplicerat arbetssystem 

krävs det mycket planering och ett försiktigt genomförande. Inget företag är det andra likt och 
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därför måste budgeten utformas med hänsyn till just det företaget. (Bergstrand, 1997) Hope 

and Fraser (2001) beskriver även de problemen med budgeten. Dessa två författare menar att 

nya koncept som är viktiga för företaget på grund av den föränderliga miljön hindras av 

budgeten.  Tanken med ett budgetlöst system är att komma bort från mycket sifferarbete. Idén 

bygger på löpande planering och kontroll och tanken är att företaget ska ha goda beredskaper 

för att upptäcka styrkor, svagheter, hot och möjligheter och ett decentraliserat beslutsfattande 

används för att snabbt anpassa sig till omvärlden. (Hope & Fraser, 2001) Även nästa formella 

styrverktyg, kalkylering, har enligt oss genomgått en utveckling. Här har dock utvecklingen 

gått mot att kalkylera mer detaljerat. 

 

Kalkylering 

Med hjälp av kalkylering kan företaget få grepp om ekonomiska konsekvenser i sin 

verksamhet. Kalkyleringen visar hur processer, resurser och prestationer påverkar det 

ekonomiska flödet i organisationen. En traditionell bild av hur resurser används är att de 

behandlas som omkostnader som ska fördelas på produkter. Denna modell kallas för 

avdelningsbaserad kalkylering. Exempel denna typ av kalkylering är påläggskalkyler, 

divisionskalkyler och ekvivalentkalkyler. I tillverkande företag är det vanligt att man 

använder sig av två olika system för kostnadshantering. En modell används för värdering av 

lager och den andra används för beslutsunderlag. (Kullvén, 2001) 

 

När debatten på 1980-talet om ny ekonomistyrning drog i gång riktades även ett stort intresse 

mot företagens kalkylering, bland annat genom författarna Johnson & Kaplan. Kritiken 

adresserades främst mot de negativa följderna som uppkom genom traditionell 

självkostnadskalkylering i komplexa företag. I korthet gick denna kritik ut på en ökad andel 

indirekta kostnader. Problemen bestod även i att företagen blev mer och mer komplexa vilket 

medförde att de indirekta kostnadernas storlek inte bara kan förklaras av tilltagande volym. 

(Kaplan & Johnson, 1997) Ur bristerna med den traditionella självkostnadskalkyleringen 

uppkom ABC-kalkylering. ABC-kalkylering ger en långsiktig kostnadsbedömning för berörda 

produkter och tjänster. (Bergstrand, 1997) Denna modell har blivit den vanligaste för olika 

verksamheter. Modellen går ut på att de resurser som finns i företaget ska föras till olika 

aktiviteter (Kullvén, 2001, Bergstrand, 1997). Denna modell är främst användbar i 

verksamheter som är svåra att greppa eller i de fall då det är extra viktigt att förstå 

verksamheten i företaget. (Kullvén, 2001) Vid val av kalkylsystem är det viktigt för företag 
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att välja vilken noggrannhet de vill ha och väga nyttan mot kostnaden. Ju högre noggrannhet 

företaget vill ha i mätningarna desto dyrare blir ofta mätkostnaderna. (Cooper, 1988) 

 

Traditionell ekonomistyrning riktar stort intresse mot resursernas förbrukning och kostnaders 

strukturer. Styrningens utveckling har gått i den riktningen att det är viktigt att företagen 

skapar värde. Sambandet mellan resursförbrukning och värdeskapande är inte alltid entydiga. 

Att företag lägger ner enorma resurser på någonting behöver inte betyda att detta skapar 

värde. Det finns vanligtvis två värden, dels förmågan att skapa aktieägarvärde och dels 

förmågan att skapa kundvärde. (Lindvall, 2001)  

 

Kompletterande styrningsverktyg 
Förutom budgetering och kalkylering finns andra formella styrverktyg som den traditionella 

styrningen använder sig av och även dessa har förändrats under åren som gått (Kaplan & 

Johnson, 1987). En viktig del för företagen skulle vara att förlänga tidshorisonten i sina 

ekonomisystem för att på så sätt reducera kortsiktighet och risken för suboptimering. Detta 

gäller framför allt det vanliga styrmåttet ROI (return on investment). (Kaplan & Johnson, 

1987) En återkoppling kan även här göras till Birnberg (1998). Denna författare menar att 

opportunism kan uppstå då ledningen tror att företaget befinner sig i ruta ett, men i 

verkligheten befinner sig i någon av de andra rutorna. Detta leder till att ledningen utformar 

styrsystem som inte tar hänsyn till exempelvis yttre omständigheter som förändras. Detta 

leder i sin tur till att de anställda kanske inte alltid gör vad som är bäst för hela organisationen 

utan bara vad som är bäst för deras enskilda avdelning. (Birnberg, 1998)  

 

En utveckling av ROI-måttet är EVA (economic value added). Detta mått motverkar 

kortsiktigt tänkande och användandet bidrar till att man kan jämföra olika resultatenheter i 

organisationen (Lind & Nilsson, 2005). Ett viktigt syfte med detta mått är att företaget vid 

utformningen av dess mål får ett ökat medvetande om kostnader för kapital på de olika 

ledningsnivåerna i företaget. För att måttet ska kunna användas krävs det att de olika nivåerna 

i företaget accepterar ett sådant synsätt. Ska detta mått kopplas till budgetprocessen blir det en 

top-down process, d v s en process bestämd från ledningen och implementerad ner i 

organisationen (Lind & Nilsson, 2005) Detta mått innehåller både fördelar och nackdelar men 

kan vara viktiga komplement till andra mått i organisationen.   
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Området där mätningar av verksamhetsaspekter görs benämns prestationsmätning. (Ax et al, 

2005) Ett prestationsmätningssystem försöker att adressera behovet av de olika ägarna i 

organisationen genom att skapa en blandning av strategiska mått. (Anthony & Govindarajan, 

2001) Mätningar av finansiella prestationer som lönsamhet eller kostnader har dominerat i 

praktiken när det gäller den traditionella styrningen. (Ax et al, 2005) Nackdelen med 

prestationsmätning är att den ofta är tidskrävande, både när det gäller insamlandet av data, 

men även när resultaten ska diskuteras med de anställda. (Tuomela, 2005)  

 

Benchmarking har under senare år blivit mer och mer vanlig i praktiken. Denna process 

innebär att ständigt söka efter nya idéer till metoder och processer genom att företaget sätter 

sin verksamhet i relation till andra verksamheter. Antingen tar företaget direkt efter de nya 

metoderna och processerna eller så anpassas de till det egna företagets specifika situation. 

Benchmarking kan röra sig exempelvis om tillverkning, produktutformning eller 

kundrelationer. (Ax et al, 2005) Anthony & Govindarajan (2003) menar att analyser genom 

benchmarking kan få stor nytta i företaget, dock är det viktigt att företaget ser till att det råder 

samma förhållande vid jämförandet. Detta är något som ofta kan vara svårt och som företagen 

bör vara väldigt uppmärksamma med för att inte vilseledas av jämförelsen.  
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3.3 Modern styrning  
 

Den moderna styrningen beskrivs, som ovan nämnt, i Birnbergs tredje och fjärde ruta. En 

föränderlig miljö påverkar både styrningen och informationssystemen i organisationen. 

Organisationen och dess stödjande system måste organiseras så att både lärande och 

anpassning kan uppnås. (Birnberg, 1998) Modern styrning innebär en situation där både 

system och normer är vägledande. Kulturell styrning har blivit viktig (Merchant, 2003) och 

det ökade behovet av kunskap i företagen har skapat ett större tryck på att ta hänsyn till dessa 

rådande normer och värderingar. Istället för att fokusera på individen fokuserar 

organisationen på grupper och på organisationen som helhet. (Lindvall, 2001) Även 

samverkan mellan organisationens olika nivåer har kommit att förändrats.  

 

3.3.1 Styrningens olika nivåer 
Om en jämförelse görs med den traditionella styrningen ligger det i den moderna styrningen 

ett större fokus på koordinering av olika nivåer och funktioner i företaget. För att uppnå 

samordning i organisationen är kommunikation på alla plan oerhört viktigt. (Birnberg, 1998) 

Behovet av en helhetssyn har växt fram och större vikts läggs numera vid 

koordineringsfrågan. Gränsen mellan organisationens nivåer har allt mer och mer suddats ut. 

Detta är bland annat en följd av att strategiutvecklingen främst har handlat om förändringar på 

den operativa nivån och detta helhetsperspektiv har i många företag inneburit strukturella 

förändringar. (Lindvall, 2001)  

 

 

 
 

En viktig utveckling inom styrningen har varit strategins ökande betydelse. Intresset har lett 

till en framväxt av ett nytt område, nämligen strategisk styrning och det har blivit mer och 

mer vanligt och viktigt att analysera företagets styrning ur ett strategiskt perspektiv. En vanlig 

Strategisk nivå 

Taktisk/nivå 

Operativ nivå Figur 10. Styrningens 
nivåer i modern styrning. 
Egen modell.  
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föreställning gällande strategibegreppet är att svårigheten inte ligger i själva 

strategiformuleringen utan i förmågan att kommunicera ut strategin till hela verksamheten. 

(Lindvall, 2001) Det kan även finnas dålig kommunikation mellan cheferna i en organisation 

och detta kan i de allra flesta fall hänföras till brist på kunskap. Utan en delad kunskap och 

utan kommunikation om den strategi som följs är det lätt att osämja kan uppkomma. 

Situationen kan t ex inträffa om strategin görs enskilt av en chef och inte kommuniceras ut till 

de anställda eller om informationen hålls kvar på toppen av organisationen. (Ambrosini & 

Bowman, 2003) Något som har förändrats genom åren är synen på målkongruens i företaget. I 

traditionell ekonomistyrning har begreppet ofta en begränsad innebörd. Målkongruens handlar 

om individen i relation till en närstående organisatorisk enhet. Anthony (2001) menar, som 

många andra, att begreppet innebär att målen för organisationens individer ska stämma 

överens med organisationens mål. I modern styrning handlar detta begrepp mer om att få 

tidigare enheter och individer att agera i hela företagets intresse. För att få alla medarbetare att 

sträva i samma riktning är företagets strategi en viktig faktor. Ofta blir tyvärr företagets 

strategiska planer enbart en viljeriktning, medan andra saker mäts löpande och följs upp i 

verksamheten.  

 

Verksamhetsplaneringen har utvecklats från att ha varit relativt ostrukturerad till att idag 

fungera på ett mer samordnat sätt. Den formella långtidsplanen löper vanligtvis på fem år och 

det tas vanligtvis fram en ny plan varje år. Vissa få stora organisationer ändrar dock planen 

varje gång ett nytt stort beslut fattas. Vanligtvis är inte chefer på lägre nivåer i företaget 

inblandade i verksamhetsplaneringen. (Anthony 1990) Ax et al (2005) beskriver 

verksamhetsplaneringen på ett lite annorlunda sätt än Anthony (1990). De förstnämnda 

skriver att strategin bryts ner i olika delmål och det är i detta skede som 

verksamhetsplaneringen tar form. Den riktar sig mot olika delar av företagets verksamhet och 

vanligt är då att prata om t ex produktionsstyrning, marknadsstyrning, lagerstyrning och 

ekonomistyrning. (Ax et al, 2005) Även den operativa nivåns roll har ändrats och nivån får ett 

större fokus i den moderna styrningen. Denna nivå innefattar den del av företaget där 

insatsfaktorer transformeras till produkter eller tjänster. Verksamhetsstyrningens syfte är att 

säkerställa att den operativa verksamheten är effektiv. (Lantz, 2003) 

 

En del i det moderna tänkandet där de olika nivåerna flyter samman kallas processorientering. 

Den moderna verksamhetsstyrningen utvecklar en vertikal ekonomistyrning till en horisontellt 

orienterad verksamhetsstyrning som fokuserar på värdeskapande processer i företaget. 
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Processorientering

Nya 
metoder 

Nya 
mätetal 

Medarbetaren 

Styrfilosofi 

Processorientering är en inriktning som Lind & Nilsson (2005) beskriver som ett organiskt 

tillstånd som utmärkts av en fokusering på processer som en helhet snarare än fokus på de 

enskilda arbetsmomenten. (Lind & Nilsson, 2005) Enligt Lindvall (2001) är 

verksamhetsstyrningens kärna processorienteringen och följande figur visar sambandet mellan 

den och företagets styrning.  

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten är kärnan i företaget och bedrivs i processer. Istället för att beskriva 

verksamheten hierarkiskt beskrivs den utifrån kund och in till kärnan i företaget. (Samuelson, 

2005) Detta nya perspektiv ger upphov till en större insikt i själva verksamheten. (Lindvall, 

2001) Genom att använda processorientering kan exempelvis budgeten påverkas genom att 

budgetuppföljningen kompletteras med mer verksamhetsdriven hämtning av information som 

utgår från de operativt ansvarigas behov. (Lind & Nilsson, 2005) En processorienterad 

verksamhetsstyrning fokuserar mycket på att göra mätningar i verksamheten. En ny 

verksamhetsstyrning kan även innebära nya roller för de anställda. (Lindvall, 2001)  

 

En viktig del i processorienteringen är att alla aktiviteter är sammankopplade med varandra. 

Ledstjärnan i processorienteringen är kundfokus. Det riktas en ökad uppmärksamhet mot att 

hela tiden skapa ett värde för kunden. Det blir då viktigare att arbeta nära marknaden och de 

nuvarande och potentiella kunderna. En fördel som kommer ur långsiktigheten är att lojala 

kunder oftast är mer lönsamma än andra kunder. Att vara nära kunden utvecklar även ett 

utbyte av lärande mellan parterna. Krävande kunder kan hjälpa till att föra företagets 

utveckling framåt. En kritik som har riktats mot processorienteringen är att den endast är en 

modern variant av Scientific Management1. En klar skillnad är dock att medarbetaren ska vara 

med och bidra till företagets utveckling. Ett större fokus i den moderna styrningen ligger alltså 

på den operativa nivån. De anställda längst ned i organisationen besitter en stor kunskap som 

det är viktigt att ledningen tar del av. De anställda förväntas delta både i planering och 

                                                
1 Scientific Management grundades av Frederick Winslow Taylor. Grundtanken är att effektivisera 
tillverkningsprocesserna både vad gäller maskiner och människan. (www.wikipedia.org, 2005-11-26) 

Figur 11. Modern verksamhetsstyrning, 
modifiering av Lindvall, (2001), s.112 
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utförande samt utveckling av arbetet. Även ansvar för arbetsuppgifter har breddats vid en 

jämförelse med förr. Som exempel på detta kan ges att fler av företagets medarbetare erhåller 

kundkontakter. (Lindvall, 2001) Vi anser att det är positivt ur många synvinklar att 

medarbetaren får mer ansvar i organisationen, men det kan även leda till svårigheter för 

företaget, om den anställde inte är tillräckligt kompetent eller handlar i eget syfte. 

Organisationen ställer med denna styrning ett mycket större krav på sina medarbetare.  

 
3.3.2 Organisationsstruktur 
 

Som nämnts tidigare har organisationen och dess struktur en nära koppling till varandra. 

Traditionellt tänkande bygger mycket på antingen eller principen, antingen präglas 

exempelvis av företag som använder sig av decentraliserad eller centraliserad struktur. En 

utvecklad informationsteknologi skapar möjligheter för företagen att använda sig av både och. 

En viktig aspekt för företaget är att kunna balansera behovet av stabilitet och förändring. Det 

kan verka svårt att stabilisera ett företag under tider då flexibilitet starkt betonas. Utvecklade 

informationssystem kan dock balansera gemensamma värderingar som utvecklar företaget. 

(Lindvall, 2001)  

 

Som en lösning på problemen med traditionella funktionsorganisationer uppkom 

divisonsorganisationer. En sådan organisation är ansvarig för alla funktioner som är 

involverade i att producera och marknadsföra en speciell produktlinje. I den formen 

prioriteras samordningen av de funktionella enheterna i gemensamma men självständiga 

enheter. (Anthony & Govindarajan, 2001) Den nya fristående enheten får ett stort 

decentraliserat ansvar, företaget delas alltså upp i olika ansvarsenheter som beskrevs ovan. 

Fördelarna som det resoneras om är ökad motivation och mindre friktion mellan de 

funktionella enheterna. Divionsorganisationen är nära marknaden och förutsättningen för att 

ledaren ska ta bra beslut och för att divisionen snabbt ska reagera över förändringar på 

marknaden ökar (Anthony & Govindarajan, 2001). En kritik är dock att formen betonar 

enheternas självständighet för mycket. (Lindvall, 2001) Detta skapar förutsättningar för 

suboptimering då man vill skapa ett så bra resultat som möjligt i sin division.  

 

Grundidén inom en annan organisationsform, matrisorganisationer, är att tanken om odelat 

ledarskap överges. Medan traditionellt organiserande innebär principen �en chef ett ansvar�, 

så organiseras verksamheten istället i matrisorganisationer. Detta innebär att verksamheten 

delas in i åtminstone två dimensioner, exempelvis produkt och geografi. För varje dimension 



 36

finns en ansvarig chef och till dimensionerna knyts ekonomiskt ansvar. En vanlig uppfattning 

är att organisationsformen är tungrodd och mindre lämpad för dagens företag. Det dubbla 

ansvaret och den dubbla befogenheten försvårar problemet med den administrativa styrningen 

i en matrisorganisation. (Lindvall, 2001) 

 

Utvecklandet av organisationsformer har gått mot nya former som bättre kan möta 

förändringskrav som ställs på företaget. Istället för att fokusera på organisationsscheman har 

utvecklingen gått mot att betona de relationer som finns mellan olika enheter i och utanför 

företaget. Detta tänkande har gett upphov till begreppet nätverksföretag. En 

organisationsform som skapas ur nätverksföretag ger förutsättningar att bedriva verksamhet 

på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Företaget kan dra fördel av lokala skillnader och 

specialiseringen skapar bättre skalekonomi. (Lindvall, 2001) Dock är det väldigt viktigt att 

företaget utvecklar starka relationer mellan organisationens olika delar för att fördelar ska 

kunna skapas, dvs. ansvarsgraden i organisationen viktig att betänka. (Anthony, 1990) 

 
3.3.3 Styrning och styrmedel  
Till skillnad från det traditionella tänkandet med �command and control� har fokus gått mot 

team av både chefer och medarbetare som tillsammans utbyter information. (Lindvall, 2001) 

Detta stämmer överens med vad Birnberg (1998) skriver. Han menar att styrningens 

utveckling har gått från ett fokus på den enskilde medarbetaren till ett fokus på en hel grupp. 

(Birnberg, 1998) Högre krav ställs då på snabb och aktuell information. Bra och relevant 

information kommer om det är möjligt att tas fram direkt när aktören behöver den. På senare 

tid har relationen mellan chefer och underordnade ändrats, främst genom att avståndet mellan 

dem har minskat. (Lindvall, 2002) Det är dock viktigt att balansera frihet och kontroll i 

företag. 

 

Den äldre organisationen byggdes upp på kontroll, men världen förändras. Världen har gått 

mot en sådan utveckling att kontroll blir en begränsning. Du måste balansera frihet med lite 

kontroll, med du måste ha mer frihet än vad du någonsin drömt om. (Welch, 1993 i Nixon & 

Burns, 2005). 

 

En grundidé inom den moderna verksamhetsstyrningen är att företaget kan skapa fördelar 

genom att aktivera medarbetarna. Medarbetarnas deltagande har haft stor inverkan på 

utformningen av den moderna verksamhetsstyrningen. Kompetenta medarbetare i företaget 
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ska själva få tillgång till den information de behöver. På så sätt kan både ett bättre, snabbare 

och billigare arbete utföras. (Lindvall, 2001) Under senare år har begreppet �empowerment� 

utvecklats ur detta. En förklaring på begreppet är involverandet av de anställda i olika 

beslutsprocesser i organisationen. Ett sätt att erhålla detta är att få ta ansvar för arbetsuppgifter 

eller få befogenheter att agera på egen hand och sätta egna mål. (Nielsen et al, 1994) Dock har 

författare kritiserat begreppet empowerment då det är orealistiskt att ha förväntningar på 

styrningen att tillåta tusentals anställda att ha full självstyrning. Det blir inte samma sak i 

teorin som i praktiken vad gäller detta fenomen. (Argyris, 1998) Empowerment är ett begrepp 

som enligt oss och Lindvall (2002) kan kopplas till resultatstyrning. När ledningen inte styr 

vad de anställda ska göra utan det är upp till den anställda att göra vad denna anser bäst för 

situationen styr företaget med resultat styrning. För att detta ska vara möjligt krävs det att 

ledningen kommunicerar ut till sina anställda vilka resultat som är önskvärda. Ett motiv för att 

ett företag ska använda sig av resultat styrning är att denna form av styrning leder till ökad 

motivation hos de anställda på grund av att prestationen direkt hör ihop med belöningen som 

ges. (Merchant & Van der Stede, 2003)  

 

Kulturell styrning, som blivit allt vanligare, bygger på att de anställda kontrollerar och 

motiverar dem själva. Styrningen har tre huvudsakliga syften, då den klargör förväntningar 

hos de anställda om vad de ska åta sig, säkerställer att varje anställd är kapabel att göra ett bra 

jobb och slutligen så ökar den chansen att varje anställd övervakar sig själv. Personlig 

styrning bygger på att företaget hittar rätt anställda och placerar dem på rätt ställe i 

organisationen. Vidare ska utbildning ske av de anställda och företaget ska även kunna 

tillhandahålla nödvändiga resurser så att ett bra jobb ska kunna utföras. (Merchant & Van der 

Stede, 2003) I en miljö där de anställda har känslomässiga band till varandra fungerar 

kulturell styrning bra. Denna form av styrning är designad för att motivera en gemensam 

kontroll, där det bildas en form av grupptryck. Det förekommer olika metoder för att skapa 

kultur inom ett företag, som exempel kan gruppbaserade belöningar och fysiska och sociala 

arrangemang nämnas.  

 

Förutom att ett utvecklande sker ur traditionella styrmedel uppkommer även helt nya, och ett 

exempel på detta är balanserade styrkort. Med ett balanserat styrkort mäts prestationen ur 

olika perspektiv. De vanligaste perspektiven är finansiellt, kund, process, och innovation. 

Styrkortet länkar samman den långsiktiga strategin med de kortsiktiga handlingarna genom att 

styrkortet hjälper chefer att bygga ett konsensus kring organisationens mål och strategi. 
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Strategin förs ned till den operativa nivån och där länkas strategin till personliga mål och 

belöningar. Med hjälp av styrkortet kan även företag integrera den finansiella planeringen 

med affärsplaneringen. Dessa brukar stå i konflikt med varandra och kan vara svåra att 

integrera för att nå strategiska mål. (Kaplan & Norton, 1996) Även det balanserade styrkortet 

används främst som ett komplement till budgeten. Dock kan det i lokala verksamheter 

påverka och eventuellt minska budgetens roll i den lokala planeringen. (Lind & Nilsson, 

2005) Styrkortet kan användas på olika sätt i organisationen, antingen som ett styrmedel eller 

som informationsunderlag. Det är dock viktigt att det läggs tillräckligt med tid på att utbilda 

de anställda om dess innehåll och funktioner annars tappar styrkortet sitt värde.  
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3.4 Sammanfattning 
En sammanfattning av Lindvall över styrningens utveckling illustreras i figuren nedan. Den 

traditionella styrningen i den vänstra rutan kan sammankopplas med Birnbergs (1998) första 

och andra ruta i figur 5. Hit hör nyckelbegrepp som fokus på individen, kontroll och stabil 

miljö. Den moderna styrningen i den högra rutan kan dock liknas med Birnbergs (1998) tredje 

och fjärde ruta. Till denna utvecklade styrning kopplas begrepp som flexibilitet, fokus på 

helhet och koordinering och empowerment. Denna bild ligger tillsammans med Birnbergs 

figur 5 som grund till analysen.  

   

 

  
Figur 12. Traditionell vs. modern styrning, modifiering av Lindvall, 2001, s. 166 
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4. Empiri 
 

I empirin presenteras det insamlade materialet från intervjuerna uppdelat utifrån de tre 

företagen. Kapitlen delas in i företagspresentation, organisationsstruktur, marknadssituation 

samt företagets styrning. Denna del ligger tillsammans med den teoretiska referensramen till 

grund för analysen.  
 

 

4.1 Cloetta Fazer 
 

Cloetta Fazers mission är att skapa glädje och njutning. Alla oavsett ålder och 

smakpreferens, ska kunna glädjas åt och njuta av företagets breda sortiment av choklad- och 

sockerkonfektyr. (Cloetta Fazers årsredovisning, 2004) 

 

4.1.1 Företagspresentation 
Koncernen Cloetta Fazer är ett aktiebolag och idag nordens största choklad- och socker 

konfektyrbolag. Företaget har inte bara verksamhet i Sverige, utan verkar även i Finland, 

Norge, Danmark, Baltikum, Ryssland och Polen. Bland företagets viktigaste varumärken 

märks kexchoklad, Fazer blå, Plopp, Center och Tuttifrutti. Cloetta grundades 1862 i 

Köpenhamn och Fazer grundades 1891 i Helsingfors och sammanslagningen av de båda 

företagen skedde år 2000. Företaget har egna fabriker och försäljningsbolag i Sverige, Polen 

och Finland. I Baltikum finns ett representationskontor, medan försäljningsagenter är 

representerade i övriga länder. Antalet anställda uppgår till cirka 1980 stycken och 

omsättningen uppgick år 2004 till runt 3 Mkr. Cloetta Fazer ägs till stora delar av två aktörer, 

dels AB Malfors promotor och OY Karl Fazer. (Cloetta Fazers årsredovisning, 2004)  

 

Varumärket har en stor betydelse för Cloetta Fazer och företaget arbetar aktivt med att öka 

synligheten för kunden. Företagets viktigaste framgångsfaktor är kvalitet snarare än ett lågt 

pris. Cloetta Fazer använder sig bland annat av ISO, ett system för att testa produktsäkerheten 

och kvaliteten. (Intervjuperson Y, 2005-11-17) Dock funderar företaget även över 

prissättningen och satsar mycket på produktivitet och effektivitet när det gäller vilka varor de 

ska satsa på. Företaget har även ett fokus på lönsamhet framför volym. (Intervjuperson X, 

2005-11-17) 
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I framtiden vill företaget stärka sin position i Norden samt utveckla sin verksamhet i 

Östersjöområdet genom att agera och upplevas som föregångare i sin bransch. Detta ska vara 

möjligt genom att erbjuda konfektyr av högsta klass, ha de bästa produktnyheterna, de 

starkaste varumärkena samt skapa mervärde för kunder, konsumenter, medarbetare och 

aktieägare. (Cloetta Fazers årsredovisning, 2004) 

 

4.1.2 Organisationsstruktur 
Cloetta Fazer AB är moderbolag i koncernen och detta bolag består av tre huvudfunktioner, 

en marknadsfunktion som har hand om all marknadsföring, en säljfunktion som består av rena 

säljare och en produktionsfunktion. Ungefär 60 procent av faktureringen består av order från 

säljkåren medan resterande del består av leveranser som t ex butiker själva har beställt. 

Cloetta Fazer kan liknas vid en platt matrisorganisation, där vissa aktiviteter sköts 

gemensamt. (Intervjuperson X, 2005-11-17) Nedan visas detta i ett schema över företagets 

organisationsstruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.3 Marknadssituation 
Cloetta Fazer har en marknadsandel i Norden på totalt 22 procent. Den största konkurrenten 

inom chokladtillverkning är Craftfoods som bland annat äger Marabou. Inom sockerkonfektyr 

är det Malaco Leafs som utgör det största hotet. (Cloetta Fazers årsredovisning, 2004) Det 

sker en ständig förändring av omvärlden och då främst vad kunderna efterfrågar. Idag möter 

Figur 13. Cloetta Fazers 
organisationsstruktur. 
Årsredovisningen, 2004. 
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Cloetta Fazer en hårdare konkurrens både vad gäller lågprishandel, men även olika företags 

egna varor. Samtidigt är godismarknaden en mogen marknad där det inte sker någon stor 

utveckling. (Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

4.1.4 Styrning 
För att lyckas i vår satsning och klara anpassningarna till de förändringar som sker i 

omvärlden måste vi vara flexibla. Vi måste hela tiden bli bättre, effektivare och vara 

kostnadsmedvetna. Denna strävan är en ständigt pågående process. I en öppen dialog med 

våra medarbetare måste vi förklara hur omvärlden påverkar oss och hur vi måste reagera. 

(VD-kommentar i Cloetta Fazers årsredovisning, 2004) 

 

Nedan visas en sammanfattning över Cloetta Fazers styrningsmodell. 

 

 
Den svåraste utmaningen för Cloetta Fazer när det gäller styrningen av företaget är att få ihop 

de tre olika funktionerna i företaget, nämligen marknad -, produktion- och säljfunktioner. Det 

kan även vara mycket svårt att kvantifiera t ex effekterna av en reklamfilm. Det är inte 

meningen att reklamen bara ska generera volym utan också lönsamhet. Även komplexiteten, d 

v s att antal artiklar är många till antalet och att de skiljer sig åt gör att styrningen kan bli 

svårhanterlig. Ett annat problem för företag på börsen är kortsiktigt tänkande. Det är svårt att 

göra långsiktiga investeringar i t ex ett varumärke samtidigt som företaget måste uppvisa ett 

bra resultat varje kvartal. (Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

Cloetta Fazer använder sig av resultatstyrning både på marknadsavdelningen, säljavdelningen 

och produktionsavdelningen och styrningen fokuserar mycket på nyckeltal. Företaget har 

många olika resultat de styr mot och detta innebär mycket hantering av siffror. Säljarna ska t 

ex sälja ett visst antal artiklar. En av våra intervjupersoner menar att Cloetta Fazer har en 

relativt hård styrning på grund av att företaget använder sig av så mycket siffror, medan vår 

Organisations
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styrningsmodell, www.cloettafazer.se

Organisations
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andre respondent inte riktigt håller med och menar att styrningen både är lös och hård. Den 

senare menar att ekonomistyrningen är hård, men anser att styrningen mot företagets mål är 

relativt lös. Eftersom Cloetta Fazer har ett fast pris på sina produkter som regleras med hjälp 

av rabatter så vet företaget ofta sitt bruttoresultat om det vet volymen. (Intervjuperson X, 

2005-11-17, Intervjuperson Y, 2005-11-17)  

 

De centrala komponenterna i styrsystemet skiljer sig åt i de olika bolagen beroende på vilken 

funktion det pratas om. I produktionen satsas det på produktivitet och detta syns bland annat 

genom att företaget nyligen lagt ner en fabrik i Norrköping. I de olika fabrikerna specialiserar 

organisationen sig på olika saker. I Ljungsbro görs det bland annat kexchoklad, medan det i 

fabriken i Finland tillverkas mycket sockerkonfektyr. (Intervjuperson Y, 2005-11-17)   

 

Vid frågan om företaget styr med framtiden eller gårdagen i åtanke menar båda våra 

intervjupersoner att målet är att jobba framåt, men att det alltid blir en tendens till att försöka 

förstå vad som redan hänt. Cloetta Fazer måste se framåt för att snabbt kunna skaffa sig en 

bild av omvärlden och vad som efterfrågas. Detta är, enligt intervjupersonerna, något 

företaget kan bli bättre på. För att kunna följa upp verksamheten har företaget ett antal olika 

databaserade uppföljningsverktyg. (Intervjuperson Y, 2005-11-17, Intervjuperson X, 2005-11-

17) 

 

Styrningen i Cloetta Fazer påverkas inte av ägarstrukturen på Sverigenivå däremot på 

koncernnivå. Det är som nämnts tidigare två stora familjer som äger Cloetta Fazer och dessa 

påverkar i stor utsträckning företagets styrning. (Intervjuperson X, 2005-11-17, 

Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Strategiska mål 
När det gäller den strategiska planeringen är den för tillfället satt till 2008 och den innebär att 

företaget ska ta marknadsandelar på ett lönsamt sätt. Strategin styr företaget emot och Cloetta 

Fazer har inte reviderat strategin utan den bygger främst på starka varumärken. 

(Intervjuperson X, 2005-11-17) För att sätta upp ett strategiskt mål har företaget ett antal 

nyckeltal till hjälp, bland annat räntabilitet på eget kapital, rörelsemarginal och soliditet. 

Dessa har tagits fram med hjälp av styrelsen. Det kan vara ett problem att bara fokusera för 
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mycket på dessa nyckeltal då de kan leda till kortsiktigt tänkande. Företaget använder sig 

dock även av andra mjukare nyckeltal. (Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Information, feedback och belöning 
Informationen i företaget synliggörs främst genom Intranät som uppdateras varje dag och 

genom mail. På intranätet kan de anställda läsa om vardaglig information, men också om 

olika resultat. Ledningen kommer även ut och informerar om olika händelser och nyheter. 

(Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Varje resultatansvarig rapporterar månadsvis och feedback på detta kommer genom en 

uppföljning då jämförelser görs mot de prognoser som tagits fram. Företaget har också en 

veckovis avstämning som är kopplat till styrningen. (Intervjuperson X, 2005-11-17) Hur ofta 

feedbacken kommer beror på vilka nyckeltal det är som följs upp. Vissa nyckeltal kräver 

redovisning varje dag. (Intervjuperson Y, 2005-11-17) Det är inte svårt att kommunicera ut 

företagets mål till de anställda. Däremot ser en av våra intervjupersoner andra svårigheter: 

 

�Det svåra med målen är att göra dem trovärdiga. Det är viktigt att kunna bryta ner dem och 

delaktighet är väldigt viktigt. Det är även viktigt att de anställda får ta eget ansvar, då sätter 

de ofta upp sina egna mål.� (Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

Belöningssystem används på Cloetta Fazer och dessa är kopplade till resultatansvaret. Det 

finns även belöningar för varje tjänsteman och för säljkåren.  

 

�Systemet går att förbättra, särskilt säljmålen. Det måste finnas konkreta mål som inte är för 

högt uppsatta och som går att bryta ner. Det bör finnas en tydligare koppling till prestation.� 

(Intervjuperson  X, 2005-11-17) 

 

Budget och prognoser 
På Cloetta Fazer har budgeten en betydande roll och det läggs ner mycket resurser på den. 

Våra intervjupersoner menar att den är viktig, men att den i dagsläget tar för mycket tid och 

resurser. 
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�Budgeten har en alltför stor roll på Cloetta Fazer. Dock kommer företaget inte ifrån 

budgeten eftersom den fungerar som ett ramverk för nästa år och för att den är en 

nedbrytning av strategin.� (Intervjuperson  X, 2005-11-17)  

 

Budgeten sätts på artikelnivå per månad och per kund och används löpande det första 

halvåret. De problem som finns är att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad och se 

avvikelser. Problemet är att den sätts en gång per år och det hinner hända mycket i omvärlden 

under den tiden. Det finns en risk att låsa sig fast utan att ta hänsyn till vad som händer runt 

omkring. En annan fara med kostnadsbudgetar är att när den väl blivit godkänd hanterar det 

området för denna budget den som egna pengar. En annan roll som budgeten har är att sätta 

internpriser och att fungera som jämförelsenorm. (Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

Budgetprocessen börjar med att marknadsavdelningen sätter målen och inriktningen. Sedan 

förs detta över till kundorganisationen som gör en artikelbudget per månad och per kund. 

Budgeten vilar tungt på just denna organisation. Säljkåren är däremot inte inblandad i 

uppförandet utan får sin budget tilldelad sig. (Intervjuperson X, 2005-11-17) Som 

komplement till budgeten används löpande prognoser och på dessa läggs det ner mycket 

arbete. Cloetta Fazer har två anställda som endast arbetar med att hänga med vad som sker 

och tolka och kvantifiera denna information. I produktionen kommer det nya prognoser varje 

vecka. (Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Kalkylering 
I marknadsbolaget används bidragskalkylering. Problemet med kalkyleringen är att den 

saknar flexibilitet. Priset bestäms en gång per år, men ofta är efterfrågan priselastisk och 

kunder kan förloras till konkurrenter. Det är en ständig prispress och ställs det ett krav från en 

kund på att sänka priset är Cloetta Fazer relativt trögrörliga. Idag upplevs det att det finns ett 

för stort glapp mellan de olika funktionerna. För några år sedan fanns det ett stort fokus på 

volym, nu tänker företaget lönsamhet på ett annat sätt. Dock är resultattänkandet inte så 

fokuserat som det borde vara. Med tanke på prispressen behövs det en förståelse av alla 

avdelningar och anställda vilka produkter som är lönsamma. Marknadsavdelningen har även 

använt sig av ABC-kalkylering, men inte helt fullt ut. Tankesättet har dock funnits. 

(Intervjuperson Y, 2005-11-17) I produktionen däremot används ABC-kalkylering på grund 

av att man anser att det är en bättre metod än att bara lägga på ett pålägg: 
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�I en ABC-kalkyl ser man sanningen på ett bättre sätt� (Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Kalkyleringens huvudsyfte i produktionen är att sätta ett riktigt pris, vilket leder till att 

företaget styr mot de produkter de ska producera. Problemet som finns är att en kalkyl alltid 

bara är en uppskattning och de anställda behöver veta hur den är uppbyggd för att kunna 

använda den som beslutsunderlag. (Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Andra styrmedel 
Det finns ett framtaget balanserat styrkort i företaget, men det används inte i så stor 

utsträckning. Styrkortet ses snarare som information som är samlat på en sida och är lätt att 

överblicka. (Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

�Det är lättare att ha ett styrkort på en aggregerad nivå. Det kan vara svårt att använda det 

på en lägre nivå i företaget eftersom det får sitt värde först på en högre nivå i företaget.� 

(Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

Benchmarking är också ett styrmedel som används, dock i alltför liten utsträckning enligt våra 

intervjupersoner. Företaget jämför sig relativt mycket internt, dvs. det svenska företaget 

jämför sig med det finska. Däremot ser Cloetta Fazer inte så mycket på andra företag. 

(Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

�Nackdelen med att bara jämföra sig internt är att det är lätt att tycka man är duktig.� 

(Intervjuperson Y, 2005-11-17) 

 

Nyckeltal 
När det gäller nyckeltal är det viktigaste marknadsandelstillväxt. Oberoende mätningar görs 

varannan månad av detta tal. Resultatmått är också viktiga samt vilken servicegrad företaget 

har. Målet är att denna ska uppgå till 98 procent, dvs. företaget ska leverera det de ska till 

kunderna. Mer specifika nyckeltal på marknadssidan är kännedom om varumärken, reaktion 

på aktiviteter och effektivitetsmått som är kopplade till bidragstänket. Ett exempel på ett 

effektivitetsmått kan vara att om företaget spenderar en krona på reklam kan detta generera t 

ex tre kronor i täckningsbidrag. (Intervjuperson Y, 2005-11-17) 
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�Det är viktigt att inte stirra sig blind på ett nyckeltal. Det kan vara lätt att lura sig på ett 

nyckeltal. Exempelvis så säger inte täckningsgraden något om man inte kopplar det till 

volymen.� (Intervjuperson X, 2005-11-17) 

 

Förändring 
Styrningen i Cloetta Fazer har utvecklats under året då de har arbetat fram olika 

�uppförandereglar�. Dessa är samlade i en handbok och ska syfta till att ge trygghet och bidra 

till en bra arbetsmiljö. Företaget har även satsat på kompetensutveckling. (Cloetta Fazers 

årsredovisning, 2004) 

 

�I en turbulent och snabbt föränderlig värld måste vi fokusera på att ha både tillräcklig och 

rätt kompetens.� (Karsten Slotte, VD och koncernchef, Cloettas årsredovisning, 2004, s. 3) 

 

Cloetta Fazer använder sig i stor utsträckning av traditionella styrverktyg. Det har dock skett 

en förändring av styrningen de senaste åren då den idag är mer kopplat till ett resultatansvar. 

Det har i och med detta skett en delegering av ansvar. Vår ena intervjuperson menar dock att 

detta inte räcker: 

 

�Det är viktigt att företaget blir mer flexibelt. Kunder vill ha större flexibilitet framför allt 

vad gäller prissättningen. Idag krävs det en ständig effektivisering och detta ställer höga krav 

på styrningen.� (Intervjuperson X, 2005-11-17) 
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4.2 Milko 
 

Milkos affärsidé sammanfattas i tre ledord: 

 

Nära � Vår ambition är att alla som bor i vårt område skall känna att Milko är deras mejeri. 

Vi ligger nära gårdarna som producerar och vi ligger nära butikerna som säljer våra 

produkter. 

Naturligt � Från råvaran till mejeriet månar vi om att mjölken skall tas fram så naturligt som 

möjligt � utan onödiga tillsatser.  

Nytänkande � Vårt nytänkande innefattar öppenhet och mod. Vi är öppna för nya spännande 

idéer och det som är annorlunda. Milko skall vara ett dynamiskt, ärligt och öppet företag som 

skall vara ett av Sveriges mest intressanta.(www.milko.se, 2005-12-25) 

 

4.2.1 Företagspresentation 
Milko är en av Sveriges största helsvenska mejeriförening med cirka 1300 medlemmar och 

950 anställda. Föreningen är en ekonomisk förening som omsätter strax under tre miljarder 

kronor och har fem mejerier från Värmland i söder till Jämtland i norr. Mejeriföretaget 

tillverkar närmare 300 produkter, bland annat mjölk, fil, grädde, ost, och mjukost. Totalt har 

Milko fem tillverkningsorter, var och en med sina specialiteter. Försäljning sker inte bara i 

Sverige utan företaget exporterar även vissa ostar till USA, Finland och Grekland. 

(www.milko.se, 2005-11-21)  

 

Milkos affärsidé ovan innehåller de tre slagorden, nära, naturligt och nytänkande. Företaget 

ska sträva efter att arbeta nära sina kunder, sina anställda och sina ägare. De anställda ska 

även verka på ett naturligt och enkelt sätt. Nytänkande ska prägla företaget och detta innebär 

att de anställda vågar prova nya saker och de ska inte vara rädda för att begå misstag, däremot 

ska misstagen såklart bara få ske en gång. Vidare profilerar sig Milko med deras produkter 

och att de ska vara en omtänksam garant och en charmig utmanare till de större företagen 

inom samma bransch. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

Företagets vision är att bli Sveriges mest intressanta livsmedelsföretag. När det gäller vägen 

dit satsar företaget främst på kvalitet, dock tvingas företaget att ständigt försöka vara 

prismedveten med tanke på konkurrensen utifrån. Denna prismedvetenhet har fått en lite 
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större betydelse idag, då företaget på samma sätt som Skånemejerier möter en annorlunda 

konkurrenssituation som kommer att beskrivas i kapitel 4.3.3. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 
Milko är ett kooperativt företag som ägs av sina mjölkbönder. Samtliga medlemmar har en 

röst och ägarna är indelade i 16 olika kretsar, där varje krets har en representant i fullmäktige. 

Antalet representanter i fullmäktige från varje krets beror på hur många mjölkbönder som 

finns inom respektive krets. (www.milko.se, 2005-11-21) 

 

4.2.2 Organisationsstruktur 
Milko är precis som Cloetta Fazer indelat i tre olika huvudsakliga områden, nämligen 

försäljning, produktion och marknad. Utöver dessa finns det övergripande centraliserade 

stödfunktioner som exempelvis personal, administration och lönehantering. De tre olika 

områdena har eget ansvar för intäkter och kostnader och då även för resultatet. Investeringar 

däremot är ofta mycket kostsamma och tas ofta upp i styrelsen innan de genomförs. För att få 

ihop de olika områdena sker täta kontakter mellan t ex produktutveckling och marknads- och 

försäljningsavdelningen. Det sker en omfattande planeringsprocess där stora delar av företaget 

medverkar när det exempelvis ska utveckla en ny produkt. Nedan visas Milkos 

organisationsschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.3 Marknadssituation 
Som tidigare nämnts möter idag Milko och de övriga svenska mejerierna en annorlunda och 

ny konkurrens i form av utländska lågprisaktörer. När det gäller andra svenska konkurrenter 

är Arla den största. Med Skånemejerier sker snarare ett samarbete och företagen äger bland 

annat Ostkompaniet tillsammans. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

Figur15.. Milkos 
organisationsstruktur, 
www.milko.se, (2005-
12-25) 
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Konkurrensen mellan de svenska företagen har under senare år kommit att förändrats. Förr 

höll sig företagen ofta inom sin region där ägarna fanns vad gäller färskvaruförsäljning, men 

nu har företagen även försäljning av dessa produkter utanför sin region. Dock sker fortfarande 

den mesta försäljningen inom respektive företags ägarregion. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

4.2.4 Styrning 
Eftersom de olika avdelningarna på Milko har ett eget resultatansvar används i stor 

utsträckning resultatstyrning. Företaget har grundläggande uppföranderegler och dessa bygger 

mycket på vad företaget står för, det vill säga de tre slagorden nära, naturligt och nytänkande. 

Uppförandereglerna kommuniceras ut till de anställda via exempelvis affärsplaner, 

ledarutveckling, andra utbildningar, samtal och uppföljningar. Den ekonomiska styrningen 

upplevs som hård i form av att företaget har tydliga mål och att företaget använder sig av 

många olika mått. Den övriga styrningen upplevs dock inte som hård, utan det finns utrymme 

för egna initiativ och idéer och det är även något man uppmuntrar till. Intervjuperson A menar 

att företaget har framtiden i åtanke i styrningen. 

 

�Det är framtiden som gäller, även om man utan historien inte kan säga något om hur det har 

gått och kommer att gå.� (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

Intervjuperson B menar att de anställda längre ner i organisationen främst styrs genom den 

information de får om företagets ekonomi. Dessa anställda, menar intervjupersonen, har ett 

stort intresse om det går bra eller dåligt för företaget och vad kan förbättras och hur detta ska 

genomföras på deras nivå. (Intervjuperson B, 2005-11-24)  

 

Milko har en annorlunda ägarstruktur om man jämför med exempelvis Cloetta Fazer, där 

ägarna främst har ett vinstintresse. I Milko är ägarna mycket aktiva och de har många åsikter 

om verksamheten i företaget. Detta upplevs på både gott och ont. Det kan finnas risk för att 

ägare och anställda på Milko inte förstår varandra fullt ut, vilket skulle kunna leda till 

svårigheter. Däremot upplevs det som något bra med intresserade ägare. (Intervjuperson A, 

2005-11-18) 

 
Planering 
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När det gäller den strategiska planeringen förändras denna löpande med en horisont på 3-5 år. 

Förändringar görs så ofta på grund av att t ex anläggningsstrukturen kan komma att förändras 

och företaget måste då revidera existerande planering. Även kundernas preferenser ändras i 

snabb takt, vilket gör att företaget hela tiden måste vara flexibla även i sin övergripande 

planering. (Respondent A, 2005-11-18) 

 

När det gäller att få ihop den strategiska nivån med den operationella fungerar detta relativt 

bra i Milko, men trots detta kan det alltid förekomma konflikter. Det kan vara svårt för de 

anställda att förstå att företaget måste dra ner på just deras verksamhet. (Respondent A, 2005-

11-18) Intervjuperson B menar att det ofta är svårt att få dessa delar att stämma överens:  

 

�I slutändan är det alltid pengarna som styr i den ekonomiska planeringen och då får tyvärr 

verksamhetsplaneringen lida för detta.� (Intervjuperson B, 2005-11-24) 

 

Information, feedback och belöning 
Informationen i Milko synliggörs för anställda genom olika former av medier. Företaget har 

bland annat ett Intranät där nyheter och annat nyttigt förmedlas. Företaget har en väldigt 

öppen policy vad gäller informationsspridande. Ibland upplevs det dock att det presenteras lite 

för mycket fakta som kan vara av vikt. Andelen anställda som använder sig av datorer är 

ganska hög. Milko har ungefär 950 anställda och företaget har ca 500 datorer. Förutom 

Intranätet förmedlas information via arbetsplatsträffar och anslagstavlor. (Intervjuperson A, 

2005-11-18) Utöver dessa kanaler ska högsta ledningen komma och besöka företagets olika 

delar och informera ett par gånger varje år. Milko har även en tidning som kommer ut tre 

gånger varje år. (Intervjuperson B, 2005-11-24) Företagets strategi går att hitta genom alla 

dessa medier. Dock menar en Intervjuperson A att de anställda mer eller mindre är 

intresserade av företagets vision, det kan ibland finnas andra personliga intressen som går 

före. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

Företaget har lyckats bra med att kommunicera företagets mål till de anställda. Detta sker 

bland annat genom ett balanserat styrkort och det upplevs som att de anställda förstår 

innebörden av målen. Samtidigt menar en av intervjupersonerna att det alltid finns 

förbättringar som kan göras. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 
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�Såklart är visionen ett mål som kan vara svårt att nå upp till, men det är bättre att ha 

utmanande mål än att ha för lätta.� (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

De nedbrutna ekonomiska målen anses dock vara realistiskt satta och eftersom ingen bonus är 

kopplad till dessa är inte risken så stor för kortsiktigt tänkande. Det finns även andra typer av 

belöningssystem på Milko, som inte är kopplade till resultatet. Medarbetare kan t ex belönas 

om de kommer med bra idéer om hur ekonomin kan förbättras, men även andra saker som 

exempelvis hur förbättringar av arbetsmiljön kan göras. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

De anställda får sin feedback genom de olika arbetsplatsträffarna. Vid dem utvärderas deras 

prestationer och förbättringsprogram presenteras om detta är nödvändigt. De anställda 

uppmuntras att ta egna initiativ och beslut och för att underlätta detta har 

�förbättringsgrupper� inrättats. Dessa grupper ska betona den enskilda individens rätt att ta 

egna initiativ och att varje anställd vet vilka beslutsområden de har. (Intervjuperson B, 2005-

11-24) 

 
Budget och prognoser 
På Milko upplever inte merparten av de anställda att företaget använder sig av traditionell 

budgetering. Företaget upprättar en budget eller plan som den också kallas en gång per år, 

men den kompletteras även löpande med uppföljningar i form av heltäckande 

resultatprognoser två gånger per år. Företaget agerar liknande Cloetta Fazer utifrån 

trendbevakning. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

Syftet med årsbudgeten är att den ska fungera som spelplan för nästa år och att ligga som 

grund för affärsplanerna. Det övergripande syftet med budgeten är kort och gott att med hjälp 

av den styra företaget. Budgeten används för att t ex sätta mål för försäljning. Det problem 

som främst upplevs med budgeteringen är att den är mycket tidskrävande. Dock läggs det 

mindre tid på budgetarbetet idag än tidigare. (Intervjuperson A, 2005-11-18) Enligt 

Respondent B är syftet med budgeten att styra företaget så att det blir pengar över till ägarna. 

Samma respondent förklarar att budgeten i Milko bytt namn till målprognos. Det finns endast 

en liten skillnad mellan dessa begrepp, målprognoser ser mer på varje månad. Det stora 

problemet med målprognos/budget är att det är svårt att korrigera den. Den planeringen ligger 

fast i ett år efter.   
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När det gäller budgetprocessens utseende så är det kostnadsställena som ansvarar för de 

ekonomiska ramarna som finns. Processen börjar med att avdelningschefen utformar en 

affärsplan tillsammans med sina medarbetare. På detta sätt upplevs det att de flesta anställda 

är med aktivt vid utformandet av budgeten. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 
Kalkylering 
Huvudsyftet med kalkyleringen är att se vilka produkter som är lönsamma. (Intervjuperson A, 

2005-11-18) Milko använder sig av produktkalkylering av alla artiklar och då i form av 

självkostnadskalkyler. Det finns även inslag av ABC-kalkylering inom vissa områden. Dock 

menar en av våra respondenter att det finns begränsningar. 

 

Andra styrmedel 
Milko använder sig i stor utsträckning av benchmarking och företaget jämför sig både med 

liknande företag i samma bransch, men även med andra typ av företag för att se hur de står sig 

i konkurrensen inom vissa områden. Det görs även en jämförelse med ett utländskt företag. 

Syftet med benchmarking är att bli bättre inom olika områden, samt att kunna pressa 

kostnader och effektivisera sin verksamhet. Även ett balanserat styrkort finns i företaget och 

det var många år sedan som detta infördes. Det består av ett paket med hårda och mjuka 

värden enligt Intervjuperson B.  

 

�Jag upplever styrkortet som begränsat och företaget kan inte helt släppa budgeten till fördel 

för styrkortet. Jag tror att balanserade styrkort passar bättre i tjänsteproducerande företag.� 

(Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

Ett annat viktigt styrmedel i företaget är ett miljö- och kvalitetssystem, nämligen ISO 9001 

och ISO 1400. Miljö och kvalitet är två aspekter som är väldigt viktiga för Milko. 

(Intervjuperson B, 2005-11-24) 

 

Nyckeltal 
Ett annat styrmedel som används i Milko är nyckeltalsuppföljning. Detta görs för att se vad 

företaget tjänar på de olika områdena. Företaget använder sig av många mått och många 

anställda upplever att det används för många mått. Företaget använder ROI-mått, men om 

stora investeringar görs granskas de ofta och godkänns av styrelsen. Till hjälp för 
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investeringsbeslut används olika kalkylmetoder där pay-off kalkyler är en av dem. 

(Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

På lägre nivå används en rad olika nyckelmått som exempelvis orderrader/timme eller liter 

vatten som går åt till att producera viss mängd mjölk. Dessutom finns det flera viktiga 

miljörelaterade nyckeltal. (Intervjuperson B, 2005-11-24) 

 

�De lägre anställda drar sitt strå till stacken genom att fokusera på att uppnå lokala 

nyckeltal.�  (Intervjuperson B, 2005-11-24) 

 

Förändring 
Styrningen har förändrats de senare åren till ett fokus på kort sikt och att ha ett ad hoct 

förfarande vad gäller exempelvis beslutsfattande. Det gäller att snabbt kunna anpassa sig till 

omvärldens förändringar. Intervjuperson A anser att Milko använder sig av en relativt modern 

styrning och ett exempel på att de är medvetna om den utveckling som sker inom området är 

att de döpt om budget till målprognoser. (Intervjuperson A, 2005-11-18) 

 

Intervjuperson B menar dock att styrningen inte alls förändrats i den meningen att företaget 

alltid fokuserat på kostnader. Däremot kommer styrningen under de närmsta åren i framtiden 

att förändras från kostnadsfokus till resultatfokus. Detta menar Respondent B är positivt då 

det läggs mer fokus på intäkterna. Det största problemet med att förändra någon del av 

styrningen i Milko är att det är ett stort avstånd mellan sälj/marknad produktion. 

(Intervjuperson B, 2005-11-24) 
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4.3 Skånemejerier 
 

Skånemejerier ska vara en framgångsrik aktör som är känd för hög kompetens och gott 

anseende när det gäller livsmedel som bidrar till god hälsa och välbefinnande. 

(www.skanemejerier.se, 2005-11-08) 

 

4.3.1  Företagspresentation 

Skånemejerier är ett livsmedelsföretag som fyllde 40 år förra året och som arbetar med hälsa 

och välbefinnande. Mejeriet omsätter 2,7 miljarder kronor och har 800 anställda och är en 

ekonomisk förening ägd av 900 mjölkbönder i Skåne och i Småland. (www.skanemejerier.se, 

2005-11-08) Storleken på dessa mjölbönder har ingen betydelse, utan en bonde betyder en 

röst i föreningen. Produktionen av företagets produkter sker i fyra anläggningar runt 

Skåneområdet, nämligen i Malmö, Lunnarp, Kristianstad och i Hörby. I Kristianstad och 

Hörby finns två stycken ysterier och i Lunnarp ett special-mejeri som exempelvis framställer 

ProViva, Yoghurt och Juice. I Malmö finns ett traditionellt mejeri där produkter som mjölk, 

fil och grädde produceras. Ostkompaniet som är en del i Skånemejeriet drivs i samarbete med 

mejeriet Milko och denna verksamhet har bedrivits sedan 2002. Bolaget ägs till lika delar av 

mejerierna och har till uppgift att sälja den hårdost som de båda mejeriföretagen tillverkar. 

(Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Skånemejerier är ett medelstort företag i Sverige och arbetar i många olika nätverk. Bland 

organisationens partners finns högskolor, universitet, affärs- och forskningsföretag. Målet är 

att satsa på en stark regional förankring, unika samarbeten i olika nätverk och unika 

produkter. (www.skanemejerier.se, 2005-11-08) 

 

Skånemejerier ska utveckla, producera och sälja livsmedel. Mejeriet levererar produkter 

baserade på mjölk som är den viktigaste råvaran, cerealier eller frukt över hela Sverige. En 

intensiv satsning har gjorts de senaste åren på hälsoprodukter som ProViva, Primaliv och 

Hjärtans Lust. (www.skanemejerier.se, 2005-11-08)  

 

En övergripande målsättning för mejeriet är att vidareförädla den mjölken som levereras från 

bönderna och se till att få bästa möjliga avkastning. (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

Målsättningen innebär för Skånemejerier, på en mer detaljerad nivå, att andelen 
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varumärkesprodukter ska öka på den nordiska marknaden. Mejeriet ska vara det ledande 

mejeriet i Sydsverige och den naturliga tvåan i Sverige. Betalningsförmågan ska vara minst i 

nivå med marknadsledaren i Norden och mejeriet ska vara fortsatt självständiga. Soliditeten 

ska på lång sikt vara runt 35 procent och inte understiga 30 procent. En policy inom 

organisationen är att systematiskt minska miljöpåverkan och ständigt förbättras. 

(www.skanemejerier.se, 2005-11-08) En kritisk framgångsfaktor inom företaget är kvalitet. 

Fokus på kvalitet genomsyrar alla produkter inom företaget.  

 

�Att utveckla högkvalitativa varor med lokal anknytning är otroligt viktig för oss.� 

(Intervjuperson C, 2005-11-15)  

 

4.3.2 Organisationsstruktur 
Skånemejerier är en koncern med flera intresse- och dotterbolag, som exempelvis Fastighets 

AB Tre Skåne, JO Bolaget HB och Svenska Ostkompaniet HB. Huvuddelen av koncernens 

verksamhet är förlagd till moderbolaget. Nedan visas ett organisationsschema som visar hur 

Skånemejerier är uppbyggt. (www.skanemejerier.se, 2005-11-15) 

 

 
 

 Medlemmar 

Stämmovalberedning Föreningsstämma Revision 

Styrelse 

VD & Koncernchef Ledn.gruppens sekr. 

Stab Administration Stab Finans 

Stab Koncernfrågor Stab Information 

Stab FoU 

Affärsområde 
Produktion 

Affärsområde 
Marknad 

Figur 16. 
Skånemejeriers 
organisationsstruktur, 
www.skånemejerier.se.
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Skånemejerier är organiserad som en funktionsorganisation där affärsområdena marknad och 

produktion utgör de två områdena. Ett problem som upplevs är att de olika divisionerna inte 

får den frihet som krävs. 

 

�Produktionen måste ta emot all mjölk från bönderna. Detta gör att produktionsavdelningen 

har vissa begränsningar när det gäller att kunna påverka resultatet. Kan man då kalla detta 

för divisioner?� (Intervjuperson D, 2005-11-24)  

 

Marknadsavdelningen har också svårt att kunna påverka sina intäkter, då de måste sälja en 

olönsam produkt eftersom det enda alternativet som finns är att slänga färskvaran. Detta beror 

på att mejeriet är skyldig att ta emot all mjölk från bönderna. (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Under VD: n och koncernchefen i organisationen finns avdelningar inom administration, 

finans, koncernfrågor, information och forskning och utveckling. Dess avdelningar finns 

centralt i organisationen och har hand om övergripande frågor, med andra ord är divisionerna 

inte helt självständiga. Organisationen kan dock med dessa divisioner som har eget 

resultatansvar sägas vara decentraliserad. (Intervjuperson C, 2005-11-15)  

 

I beslutsprocessen har styrelsen hand om de strategiska frågorna och de största och mest 

övergripande besluten. Ett exempel på detta är att budgeten planeras nere i organisationen och 

ges sedan som förslag till styrelsen som måste godkänna den. Dock sker mycket av de dagliga 

besluten nere i organisation och medarbetarna har mycket att säga till om. De två enheterna 

som har resultatansvar har befogenheter att fatta beslut i de flesta frågor. (Intervjuperson C, 

2005-11-15) Detta ses som en klar fördel: 

 

�Decentralisering är en klar fördel och jag hävdar att det inte går att toppstyra i dagens 

läge� (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Det var för ca tio år sedan som Skånemejerier gick över till en mer decentraliserad 

organisation. Decentraliseringen ställer höga krav på medarbetarna i form av hög grad av 

kunskap och engagemang. En svårighet kan då vara att företaget inte kan byta ut de personer 

som jobbat på företaget en längre tid, även om det ibland vore bättre att ta in ny personal. 

(Intervjuperson D, 2005-11-24) 
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4.3.3 Marknadssituation 
Förr existerade Skånemejerier utan någon egentlig konkurrens på mejerisidan och då var det 

inte heller svårt att överleva på marknaden. Idag kan dock konsumenterna välja ur ett överflöd 

av olika mejeriprodukter och varumärken tillverkade på olika håll runt om i Sverige och 

utomlands. (www.skanemejerier.se, 2005-11-08) 

 

De svenska konkurrenterna till Skånemejerier heter Arla Foods, Milko, Norrmejerier, 

Falköpings mejeri och Gävleortens mejeri. Även de varor som olika mataffärer själva börjar 

tillverka och sälja, exempelvis ICA: s egna varor, bidrar till den hårda konkurrensen. Den 

största konkurrenten är Arla Foods som ungefär är tio gånger större än Skånemejerier. 

(Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Det händer ständigt nya saker inom mejeribranschen. Konkurrensen är oerhört hård inte bara 

från svenska mejerier utan även från många utländska. Som ett exempel på detta är den 

tjeckiska mjölken med lång hållbarhetstid som nyligen introducerats på marknaden i Sverige. 

Prispressen för mejerierna är stor och ett måste. (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Finland är sedan flera år tillbaka den viktigaste marknaden i utlandet och fyra personer är 

anställda för att ansvara för denna marknad. Leveranserna sker direkt från Sverige till 

partihandeln i Finland. Marknaden i Finland utvecklar sig positivt för Skånemejeriets 

varumärkesostar och Pro Viva. Sortimentet i Danmark har kompletterats genom en lansering 

av Viktväktarsortimentet. Skånemejerier har även försäljning i Storbritannien och viss export 

av ost sker även till USA och Australien. (www.skanemejerier.se, 2005-11-08) 

 

4.3.4 Styrning 
Skånemejerier styr mycket mot olika resultat och under det sista året har det legat ett stort 

fokus på produktivitet. Företaget använder sig, enligt våra intervjupersoner, även av kulturell 

styrning, men just kulturen på företaget upplevs som ett problem: 

 

�På företaget finns en tradition att det är så här vi alltid har gjort. Detta är något vi försöker 

att bryta. Visst fungerar vissa traditionella metoder bra, men vi måste även försöka 

modernisera och ett led i det är att vi försöker få in nya medarbetare som arbetat i andra 

branscher.� (Intervjuperson D, 2005-11-24)  
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Även processtyrning är något som företaget har funderat kring, men som inte fått genomslag 

på grund av den starka kultur som finns. Dock menar en av våra intervjupersoner att denna 

typ av styrning skulle vara bra. (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

�Om kunden ska få en produkt till rätt pris gäller det att kunna se helheten� (Intervjuperson 

D, 2005-11-24) 

 

Det övergripande målet för företagets styrning är att ha ett pris i linje med konkurrenternas 

och att ha en soliditet på 35 %. Styrningen i Skånemejerier är framåtblickande, det händer 

ständigt saker på marknaden i mejeribranschen och det gäller att snabbt kunna reagera på 

förändringar. (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

�Styrningen i företaget är inte hård men de anställda är mycket väl medvetna om vad de ska 

styra emot.� (Intervjuperson C, 2005-11-15)  

 

Det viktigaste styrningsverktyget är enligt Intervjuperson D produktkalkylerna:  

�Det viktigaste är hur vi använder vår råvara och vilket resultat vi får ut. Detta råvarupris 

jämförs sedan med andra företag� (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Planering 
�Den strategiska planeringen är en rullande översyn om marknaden förändras.� 

(Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Den strategiska planeringen görs med jämna mellanrum. Denna planering handlar om olika 

och övergripande frågor i företaget som är knytet till strategin. Ungefär var tredje år 

genomförs denna planering och den innehåller vision, affärsidé, mål och strategi för företaget. 

(Intervjuperson C, 2005-11-15) Längre framåt än tre år kan företaget inte se med tanke på de 

yttre omständigheterna. (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Det är inte alltid lätt att få ihop den strategiska nivån med den taktiska eller operativa men där 

försöker företaget vara bestämt och hela tiden hålla fast vid strategin då nya beslut ska tas. 

Vissa beslut får ibland omprövas men det är ändå strategin som ligger i fokus. Även om det 
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kan var lite svårt att sammanfoga de olika nivåerna menar vår ena intervjuperson att detta 

fungerar bra i Skånemejerier. (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Information, feedback och belöning 
Vad gällande om styrningen är påverkad av ägarstrukturen menar en av våra intervjupersoner 

att den är starkt påverkad (Intervjuperson C, 2005-11-15), medan vår andra intervjuperson 

menar att detta inte är fallet. Den senare menar att det finns en klar gränsdragning mellan 

ägarna och de på företaget. För 15 år sedan var de däremot mer inblandade. (Intervjuperson 

D, 2005-11-24)  

 

Mejeriet strävar efter att ha en öppen information och kommunikation genom hela 

organisationen för att stödja medarbetarna. Mycket information går från de lägsta anställda 

upp till ägarna och dessa är väldigt insatta i arbetet som sker på lägre nivå.  Informationen 

sprids främst genom intranät ut till de anställda men även genom möten. 

Ledningsgruppsmöten förmedlas nedåt via affärsmöten som i sin tur förmedlas genom möten 

på de olika avdelningarna. (Intervjuperson C, 2005-11-15) Dock menar en av våra 

intervjupersoner att informationen i företagets skulle kunna vara bättre. Exempelvis menar 

denne att de som jobbar i produktionen på dagarna inte har tid att läsa om de saker som står på 

Intranätet. (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Genom olika möten får de anställda feedback på sina prestationer. Detta får de även genom 

offentliga rapporter och i icke-offentliga rapporter. I de senare kan företaget lite mer specifikt 

gå in och tala om var problemen ligger någonstans och vad de anställda ska göra åt det. 

(Intervjuperson D, 2005-11-15) 

 

Tidigare använde Skånemejerier sig av belöningssystem, men på grund av att alla avdelningar 

inte kunde påverka sina resultat och detta då ledde till avundsjuka, valde företaget att ta bort 

bonusen. (Intervjuperson D, 2005-11-24) De anställda har alltså ingen rörlig del av lönen eller 

någon annan bonus kopplat till vad företaget presterar. Dock kan de anställda uppmuntras �i 

det lilla� vid bra prestationer, ofta handlar detta om icke-finansiella belöningar som större 

befogenheter. Det kan även handla om bidrag till gymaktiviteter och fruktkorgar. 

(Intervjuperson D, 2005-11-24) 
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Budget och prognoser 
Det främsta styrmålet i organisationen är innehållet i budgeten. Budgeten är främst tänkt att 

utgöra ett styrmedel för organisationen. Skånemejeriers budgetering är traditionell och 

budgeteringsprocessen görs en gång varje höst och beslutet om budgetens innehåll tas i 

december. Arbetet bygger på prognostiserade försäljningssiffror för det kommande året. 

Dessa budgetar görs inom de olika ansvarsnivåerna i organisationen, d v s dessa byggs 

nedifrån, men beslutet tas på övergripande nivå, av VD och koncernchef. De anställda är dock 

mycket delaktiga i budgetprocessen. (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

�Det är inte lätt att upprätta budgeten, processen är svår och krånglig, men för oss är det  ett 

måste att använda budgeten som styrmedel.� (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Dock förs det diskussioner varje år om företaget ska minska budgetens roll. Den föränderliga 

marknaden gör det svårt att förutsäga siffror för den kommande perioden. Emellertid slutar 

alltid dessa diskussioner till fördel för budgeten. Skånemejerier är, som tidigare nämnt, 

skyldig att ta emot all mjölk från bönderna, vilket leder till att företaget även måste sälja de 

produkter som inte alltid är lönsamma. (Intervjuperson C, 2005-11-15) Ofta är det inte 

cheferna som vill ha kvar budgeten, utan vissa avdelningar tycker det är bra med en stor 

genomgång varje år och att man har en bas som man kan diskutera kring. (Intervjuperson D, 

2005-11-24) 

 

Skånemejerier använder prognoser som komplement till budgeten. Dessa prognoser görs 

endast på en övergripande nivå och handlar inte om detaljer. Prognosernas syfte är att se var 

någonstans resultatet som satts upp i budgeten kommer att landa. Detta leder till den viktiga 

insikten om företaget ska höja eller sänka sina priser för att uppnå sina mål. Prognoserna görs 

flera gånger per år, i hög grad beroende av hur mycket marknaden förändras. Dessa startas i 

mars varje år och blir ofta intensivare under sommaren. (Intervjuperson C, 2005-11-15) Även 

rullande planering är något som företaget skulle vilja använda sig av, men detta skulle kräva 

ett bättre IT-stöd (Intervjuperson D, 2005-11-24). 

 

Kalkylering 
�Syftet med organisationens kalkylering är att titta på produkternas lönsamhet inför 

lanseringar på marknader.� (Intervjuperson C, 2005-11-15) 
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Mejeriet använder sig av produktkalkyler med bidragsmetoden. (Intervjuperson C, 2005-11-

15) Företaget använder sig av en baklängesräkning för att kunna räkna ut sitt råvarupris (pris - 

rabatt - marknadsföringskostnader - tillverkningskostnader = råvarupriset). En av våra 

intervjupersoner menar att Skånemejerier även använder sig av ABC-kalkylering i viss 

utsträckning och detta har de gjort redan innan ABC blev ett känt begrepp. (Intervjuperson D, 

2005-11-24) 

 

Med hjälp av kalkyler vill företaget få fram ett alternativt resonemang vid diskussioner och 

beslut om produkter. Detta gäller dels vid framtagningen av nya produkter och dels om vid 

undersökningar om det går att tillverka på produkternas marginaler. Produktkalkyler är 

viktiga för Skånemejerier eftersom de har ett brett produktsortiment och lansering av nya 

produkter sker regelbundet. (Intervjuperson C, 2005-11-15)   

 

Produktkalkyleringen är även viktigt för att visa att vissa varor säljs med förlust. Anledningen 

till att de säljs med förlust är att det är det bästa och enda alternativet. Säljs inte mjölken 

direkt förstörs den istället. Detta gör att marknadsavdelningen inte kan påverka sina intäkter i 

den mån de skulle vilja och det är viktigt att detta visas så att de inte klandras för ett dåligt 

uppnått resultat. (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Andra styrmedel 
Skånemejerier använder sig av benchmarking gentemot sina konkurrenter för att kunna 

jämföra sig med dessa och för att kunna förbättra sig. Benchmarking sker genom en rad olika 

områden, från företagets osttillverkning till IT-området. Balanserade styrkort används inte. 

Företaget har betraktat dessa och vet vad de innebär men än så länge anser Skånemejerier det 

inte nödvändigt. (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Nyckeltal 
De tre främsta nyckeltalen som mejeriet arbetar med i förhållandet till ägarna är produktivitet, 

kostnad/timme och soliditet, d v s företaget använder sig både av finansiella och icke 

finansiella nyckeltal. Soliditeten bör ligga runt 35 procent och inte understiga 30 procent. 

Dessa nyckeltal har tagits fram som viktiga faktorer som företaget ska sträva efter för att 

lyckas på marknaden men det finns dock ett problem med dem:  
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�Det är alltid lätt att förbättra dessa i en uppgångsfas.� (Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

Vad som även poängteras är att Skånemejerier ska vara försiktig med att använda sig av för 

många mått. (Intervjuperson D, 2005-11-24) 

 

Förändring 
Styrningen anses inte ha förändrats särskilt mycket i Skånemejerier. Företaget håller sig till de 

traditionella styrmetoderna och dessa fungerar bra. Det som skiljer sig från förr är att 

konkurrensen hårdnat och att en ekonomisk press alltid står i fokus för styrningen. 

(Intervjuperson C, 2005-11-15) 

 

�På grund av den ekonomiska pressen som finns på företaget är det ett stort fokus på 

produktkalkylen och denna tror jag även fortsättningsvis kommer att utvecklas�. 

(Intervjuperson D, 2005-11-24) 
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5. Analys 
 

I denna del förs den teoretiska referensramen samman med empirin. Kapitlet består även av 

en diskussion av materialet utifrån vår egen referensram. Under avsnittet avser vi att uppfylla 

uppsatsens syfte och lägga en grund för de kommande slutsatserna. Vi kommer att börja med 

att analysera huruvida de intervjuade företagen använder sig av traditionell eller modern 

styrning, för att sedan kunna gå vidare och analysera om denna typ av styrning verkar vara 

tillämplig och tillräcklig i dessa traditionellt tillverkande företag.   
    
 

5.1 Traditionell eller modern styrning?  
 

5.1.1 Control eller empowerment 
Som tidigare nämnts i teoriavsnittet, av bland annat Lindvall (2001), har relationen mellan 

anställda och ledningen förändrats under senare år. Tidigare organiserade många företag 

verksamheten med utgångspunkt i att chefer tänker och de anställda utför. Idag har avståndet 

mellan dem minskat och till följd av detta har �empowermentbegreppet� utvecklats. 

Begreppet innebär bland annat en betoning av motivation och syns på flera sätt tydligt i de 

intervjuade företagen.  

 

I de tre intervjuade företagen styr ledningen de anställda mot ett resultat. Just resultatstyrning 

är en form av styrning, där de anställda får ta eget ansvar och det spelar inte så stor roll hur de 

anställda kommer fram till ett resultat, bara de gör det. Denna form av styrning kan upplevas 

som motivationshöjande under förutsättning att målen som ska nås är utmanande, men på 

samma gång uppnåbara. Ett exempel på att de anställda får ta eget ansvar är i Milko, där ordet 

nytänkande ingår i affärsidén. De anställda ska våga prova nya saker och inte vara rädda för 

att begå misstag. Även i Skånemejerier syns ansvaret längre ner i organisationen, i form av att 

medarbetarna har mycket att säga till om och att de kan fatta många beslut själva. Eftersom vi 

inte intervjuat någon anställd längst ner i organisationen bör dock detta påstående ifrågasättas. 

Uppifrån ledningen kan det vara en strävan att ge de anställda ansvar att fatta egna beslut, 

men det behöver inte stämma fullt ut i verkligheten.  
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I Skånemejerier och Milko förekommer även en form av kulturell styrning, vilket enligt 

Merchanht & Van der Stede (2003) bygger på att de anställda kontrollerar och motiverar dem 

själva. Vår ena respondent i Milko menade att företaget måste ha tillräcklig och rätt 

kompetens, �rätt person på rätt plats�.  Även om styrningen inte är utbredd i företagen kan 

det ses som ett ytterligare tecken på empowerment. I de tre företagen svarade våra 

respondenter att de främst styr mot ett resultat, men det går också att ana att de i alla fall i två 

av företagen, Milko och Cloetta Fazer har en form av beteende styrning, då dessa företag 

använder sig av uppföranderegler. I dessa fall utövar ledningen en sorts kontroll över sina 

anställda och styr dem via beteendet, i den riktning som är önskvärd för företaget. Detta kan 

liknas vid hur företag vanligtvis var styrda förr, då avståndet mellan ledningen och de 

anställda var större. Detta motverkar begreppet empowerment då de anställda ges lite frihet att 

handla och vara kreativa. Dock anser vi att denna form av styrning inte är den dominerande i 

företagen. 

 

Genom att tillåta de anställda att ta egna beslut höjs förhoppningsvis deras motivation. Att 

skapa motivation är ett av budgetens huvudsyften enligt Merchant & Van der Stede (2003). 

Detta tycker vi kan ifrågasättas i de tre intervjuade företagen eftersom dessa inte använder 

budgetens innehåll som mål utan snarare som krav att klara. Ingen belöning finns heller 

kopplad till om de anställda klarar att hålla sin budget. Många av de anställda kanske snarare 

upplever budgeten som ett nödvändigt ont som måste klaras och som snarare hindrar t ex 

vissa investeringar som bör göras på den operativa nivån. De anställda är dock med och 

påverkar budgetens utseende till viss grad och detta kan vara motivationshöjande för vissa 

avdelningar, då de kanske lyckas få sin vilja igenom, men det är viktigt att komma ihåg att det 

då finns förlorare på den andra sidan. För att budgeten i dessa företag ska uppfattas som 

motivationsskapande och inte bara ett nödvändigt ont, skulle det kanske behövas ett 

bonussystem kopplat till den. Att de anställda kan vara med och påverka budgetens innehåll 

kan även kopplas till vad budgeten har för andra användningsområden. I vissa fall används 

den för koordinering av verksamheten, det vill säga ledningen kommunicerar ut mål och 

prioriteter, medan det nedifrån organisationen kommer vilka resursbehov som finns och även 

vilka risker som kan tänkas uppkomma. Det är viktigt, enligt oss, att ledningen lyssnar på de 

anställda längre ner i organisationen, främst av den anledningen att de ofta har bäst kunskap 

om vad som sker t ex i produktionen, men även på grund av att de anställda ska känna sig 

delaktiga och på så sätt bli motiverade att göra ett bra jobb. 
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5.1.2 Utbudsstyrd eller efterfrågestyrd informationsgivning 
De intervjuade företagen har, enligt oss, ett utvecklat informationssystem. En stor del av 

informationen sprids genom företagens intranät. Att företagen sprider information genom 

intranät är positivt ur många aspekter, då det är lätt att uppdatera informationen och då det är 

ett effektivt medel att nå ut till de anställda. Snabb och aktuell information är enligt Lindvall 

(2001) oerhört viktigt för dagens företag. En risk kan dock vara att hemsidan blir full av 

information och att det är svårt att sortera ut vad som är viktigast. Lindvall (2001) menar det 

är viktigt att synliggöra den väsentliga informationen i företagen då en mindre mängd 

kunskap faktiskt kan skapa en större kunskap. Många av Milkos anställda upplevde just detta 

som ett problem, då det ofta presenterades onödigt mycket information på företagets intranät. 

Anslagstavlor eller liknande skulle kunna användas till den mest väsentliga informationen, 

som komplement till informationen på intranätet.  

 

Ett annat sätt att förmedla viktig information är genom balanserade styrkort, vilka för samman 

den långsiktiga strategin med de kortsiktiga handlingarna. Detta sker genom att bygga ett 

konsensus kring organisationens mål och strategi (Kaplan & Norton, 1998). Även om 

styrkortet inte används till att styra verksamheten med, kan det användas till att sprida 

väsentlig information i företaget. Betydelsefullt är dock, precis som företagens intranät, att 

korten koncentrerar den viktigaste och mest värdefulla informationen. Detta kan vara en 

central källa för information hos företagen, men viktigt är att anställda på alla nivåer utbildas i 

och därmed förstår innehållet. Cloetta Fazer och Milko använder styrkortet som 

informationsunderlag till de anställda, men Skånemejerier anser inte att styrkortet har varit 

nödvändigt att implementera i organisationen. Många anställda, som jobbar i produktionen i 

Skånemejerier, menar samtidigt att de sällan har tid att läsa allt som står på intranätet. Även 

om informationen i företaget inte kompletteras med styrkort, kan det vara av stor vikt att ha 

någon annan informationskälla. Milko har som ett exempel en tidning som kommer ut tre 

gånger per år. Detta kan tyckas inte vara så ofta, men den kan ändå fungera som ett 

komplement till övrig information. 

 

Alla tre företagen poängterar vikten med att ha regelbundna möten mellan chefer och 

anställda för att utbyta information. Lindvall (2001) menar att ett högt fokus i modern 

styrning ligger i att chefer och medarbetare tillsammans utbyter information. Detta är ett 

tecken på att företagen gått mot efterfrågestyrd informationsgivning, en strävan efter att ha 
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befintlig information direkt när aktören behöver den. Betydelsefullt är även att dessa möten är 

flexibla och kan uppkomma då en av parterna är i behov av dem utan att det var planerat. 

Skånemejerier menar att mycket information går från de lägre anställda upp till cheferna och 

inte tvärtom. Det är ju trots allt de anställda i produktionen som har den bästa kunskapen om 

vad som pågår där och inte toppledningen i företaget. Även i detta fall kan det dock vara en 

brist att vi inte kunnat intervjua de anställda längre ned i organisationen för att höra om de var 

av samma åsikt. 

 

En viktig del av informationen utgörs av feedback av de anställdas arbete och prestationer. 

Alla tre företagen använder sig, som nämnts tidigare, av regelbundna möten mellan chefer och 

anställda för att kunna sprida information och ge feedback. Det är av vikt att feedbacken 

kommer i rätt tid för att den ska få sin maximala effekt. En annan informationskälla, 

benchmarking, som innebär att ständigt söka efter nya idéer genom att företaget sätter sin 

verksamhet i relation till andra verksamheter, används i alla tre företag (Ax et al, 2005). 

Benchmarking är ett verktyg som blivit mer och mer vanligt de senaste åren och därmed ett 

tecken på att företagen söker nya och moderna vägar på att utveckla sin 

informationshämtning. Detta kompletterande styrmedel ser vi dock som formellt och en 

utveckling har alltså skett inom den traditionella styrningen. Därmed inte sagt att detta 

styrmedel hör till den moderna styrningen. Att söka efter nya vägar kan vara ett resultat av 

den starka konkurrenssituationen på marknaden, där det gäller att inte ligga efter 

konkurrenterna, men även dra lärdomar av deras metoder och processer. 

 

5.1.3 Detaljorientering eller målorientering 
Alla tre företagen använder sig av resultatstyrning, en styrning som enligt Merchant & Van 

der Stede (2003), innebär att ledningen inte hela tiden styr vad de anställda ska göra utan det 

är upp till den anställda att göra vad dessa anser bäst för situationen. Ledningen 

kommunicerar ut önskvärda resultat till de anställda och det är viktigt att denna 

kommunikation är effektiv och sker regelbundet. Detta är ett tecken på att företagen inte 

använder sig av detaljstyrning utan istället styr mot uppställda mål och resultat, något som 

enligt Lindvall (2001) är en utveckling mot modern verksamhetsstyrning. De anställda blir 

ofta motiverade av att få frihet och eget ansvar samtidigt som det sätts en stor press på dem att 

de verkligen tar sitt ansvar. Enligt Merchant & Van der Stede (2003) lämpar sig 

resultatstyrning särskilt bra i decentraliserade organisationer som delegerar ut ansvar. Detta 
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stämmer till viss del överrens med företagen då de har flera decentraliserade enheter, dock 

finns några enheter kvar på centraliserad nivå. 

 

Olika nyckeltal sätts som viktiga resultat att uppnå för organisationerna. Skånemejerier har ett 

stort fokus på att uppnå produktivitet i produktionen, Cloetta Fazer har servicegrad till kunder 

för att nämna ett och Milko fokuserar på ROI-mått. Dessa nyckeltal bryts ner längre ner i 

organisationen för att passa alla aktiviteter, vilket stärker företagets vilja att styra mot detaljer.  

Det är dock väldigt viktigt, vilket även Merchant & Van der Stede (2003) poängterar, att de 

anställda kan påverka sina resultat, annars får det ingen funktion. Resultat som de anställda 

inte kan påverka kan leda till svagt engagemang hos de anställda eller dålig motivation. En 

annan risk ligger i att de olika ansvarsavdelningarna fokuserar kortsiktigt för att uppnå sina 

resultat. Det kan vara lätt att vänta med att göra en investering för att klara av sina resultat 

innan exempelvis budgetering. Risken för detta blir särskilt stor då bonusen är kopplad till 

resultatet. En annan aspekt som förstärker detaljstyrningen är att alla tre företag håller fast vid 

budgeten. En årlig budget är mycket resurskrävande då den görs på en väldigt detaljerad nivå. 

Enligt Ax et al (2005) sker planeringen för företag som inte använder sig av budget på en mer 

övergripande nivå och hänsyn till detaljer tas inte. Detta kan vara en anledning till att de 

intervjuade företagen ändå valt att behålla sin traditionella budgetering. Budgeten är viktig för 

dessa företag för att den ska fungera som en spelplan för nästa år och här har detaljerna enligt 

dessa företag en viktig roll. En del av detta kan vara att det är viktigt att i tillverkningen hålla 

ordning på respektive produkters lönsamhet. En ytterligare aspekt som förstärker 

detaljstyrningen är att alla tre företag har börjat använda sig av ABC-kalkylering, en 

detaljerad kalkylering där resursernas fördelning till olika aktiviteter görs med hjälp av 

resursdrivare (Cooper, 1998). Även om resultatstyrning talar emot att företagen använder sig 

av detaljstyrning finns det flera aspekter som talar för.   

 

5.1.4 Statisk eller flexibel rapportering  
Enligt Lindvall (2005) är traditionell ekonomistyrning fokuserad på periodiskt återkommande 

processer, med fasta tider för olika aktiviteter. Exempelvis görs budgetering en gång per år 

med bestämda tider för uppföljning. Budgeteringen är, som nämnts tidigare, mycket viktig i 

alla tre företagen och mycket resurser läggs på utformandet av den. Merchant & Van der 

Stede (2003) skriver att ett syfte som budgeten har är att skapa ett långsiktigt tänkande i 

organisationen, genom att budgeteringen planeras via sin verksamhet och det då blir lättare att 
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anpassa sig till nya förändringar. Detta anser vi kan ifrågasättas då företagen verkar uppleva 

det som att budgeten snarare skapar låsningar i verksamheten och att de upplever det som 

svårt att snabbt kunna anpassa sig efter omvärlden. Budgeten ses inte alls som något flexibelt 

verktyg av företagen.   

 

I alla tre företag görs budgeten en gång per år, vilket mycket liknar en fast budgetering. Alla 

företagen kompletterar dock budgeten med löpande prognoser. Detta kan vara ett tecken på att 

dessa företag tagit till sig ett mer modernt tänkande, som enligt Lindvall (2001) är mer inriktat 

på flexibilitet. Vi tror att utvecklingen av löpande prognoser som komplement till budgeten är 

ett måste i dagens föränderliga miljö som Birnberg (1998) beskriver. Alla tre företagen 

påpekade just detta att konkurrensen i branschen är hård. Eftersom alla de intervjuade 

företagen verkar inom livsmedelsindustrin kan det dock tänkas, att jämfört med andra 

branscher, så påverkas denna bransch inte i lika stor utsträckning av t ex lågkonjunkturer eller 

dylikt, dvs. att löpande prognoser inte behövs i samma utsträckning då marknaden är relativt 

stadig. Kundernas preferenser är ganska stadiga från år till år då de flesta av företagens 

produkter är basprodukter. Orsaken till att dessa företag ändå upplever att omvärlden 

förändrar sig kan bero på att konkurrenssituationen idag ser annorlunda ut. De möter en 

hårdare konkurrens utifrån. Tidsaspekten kan också vara en anledning till att företagen inte 

vill förändra budgetens utseende och t ex istället börja använda sig av en reviderad budget. 

Denna typ av budget skulle vara ännu mer tidskrävande. Tankesättet i teorin är bra, men är det 

genomförbart i verkligheten? Det skulle kräva enorma resurser för att hela tiden göra om sin 

budget.  

 

5.1.5  Bakåtsyftande eller framåtsyftande styrning    
Lindvall (2001) menar att den traditionella ekonomistyrningen ofta är tillbakablickande och 

detta beror på att information ofta kommer ifrån redovisningssystemet. Mer modern styrning 

har däremot en strävan att se framåt i tiden. Främst handlar det om att förutse de problem som 

kan uppkomma. Både verksamhetsplaneringen och strategiformuleringens syfte är att se till 

att företaget tänker framåt i tiden och detta är något som alla de tre intervjuade företagen 

strävar efter. En verksamhetsplanering skiljer sig åt beroende på vilken författare det pratas 

om. Anthony (2001) skriver om verksamhetsplaneringen i form av ett handlande och det är 

just handlingen som skiljer verksamhetsplaneringen ifrån strategin.  
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Det som dock säger emot detta och som även företagen höll med om är budgeteringens stora 

roll i företagen där ett stort fokus ligger på föregående period. Företagen menar att de strävar 

framåt men att det är mycket lättare att titta på tidigare perioder. Även om företagen hävdar 

att strävan var framåt i tiden hade de inget konkret exempel på detta och budgetens stora roll 

gör då styrningen till viss del tillbakablickande. Att förändra sig och bli mer flexibla är dock 

något som intervjupersonerna själva menar är ett måste för att hänga med i marknadens 

förändringar.  

 

5.1.6 Del- eller helhetsperspektiv 
Skånemejerier och Milko är organiserade som funktionsorganisationer, vilket betyder att 

verksamheten är uppdelad på produktion, försäljning och marknad. Denna typ av 

organisationsform betraktas enligt Lindvall (2001) som traditionell. För att stödja dessa 

avdelningar har företagen sedan vissa stabsfunktioner som är centraliserade. Av ovanstående 

kan vi dra en slutsats av att dessa företag är relativt decentraliserade och alltså platta i sin 

utformning. Att företagen har blivit mer decentraliserade är ett tecken på att organisationen 

vill involvera alla anställda i arbetet och på så sätt skapa en gemenskap, en helhet av 

företaget. Företagen nämnde att samordningen mellan de olika avdelningarna var viktig, men 

att det även var något som var svårt. En anledning till detta kan vara att även om anställda 

längre ner i organisationen får vara med och påverka budgetens utseende, sätts den tillslut 

ändå uppifrån, vilket kan leda till konflikter mellan de olika avdelningarna.  

 

Lind & Nilsson (1995) skriver vidare att fler icke-finansiella mått krävs i en platt organisation 

samt att det krävs ett ökad fokus utifrån hur olika flöden och aktiviteter är samordnade. I de 

intervjuade företagen är det ett stort fokus på de finansiella måtten, även om dessa 

kompletteras med icke-finansiella. Det stora fokus som finns på de finansiella måtten skulle 

kunna vara en anledning till att det upplevs som svårt att samordna de olika avdelningarna. 

Lindvall (2001) skriver att en indelning i ansvarsenheter ofta kan leda till 

suboptimeringsproblem. Detta upplevs inte varit några problem i företagen eftersom beslut 

om t ex stora investeringar ofta tas på en högre nivå i företaget.  

 

Den mer moderna styrningen fokuserar enligt Lindvall (2001) på att få ihop alla delar i 

företaget och för att detta ska vara möjligt läggs det större vikt på koordineringsfrågan. Som 

nämnts ovan finns det vissa problem i dessa företag att få ihop de olika avdelningarna till en 
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helhet. Det verkar dock som företagen är medvetna om detta problem och aktivt försöker lösa 

det. Ett exempel som nämnts tidigare är att företagen satsar mycket på att ge ut information i 

företaget som ska vara synlig för alla anställda. Det sker även ett samarbete mellan de olika 

cheferna för respektive avdelning. Ett annat exempel är att de anställda på lägre nivå är med 

och deltar i budgetarbetet. Även om företagen har problem att få ihop vissa delar i 

organisationen syns det enda tydligt en strävan efter att få en helhet och detta märks även 

genom olika exempel vi nämnde ovan.  

 

5.1.7 Antingen eller alternativt både och principen 
Enligt Lindvall (2001) har modern styrning utvecklats från det traditionella synsättet att 

företagen använder sig av antingen eller principen till ett mer modernt tänkande innefattande 

en både och princip. Här menar vi att företagen på flera sätt använder sig av ett modernt 

synsätt då alla tre företagen använder sig av budgetar, men även prognoser som komplement. 

Denna mix kan ses som en blandning av stabilitet och flexibilitet i företagen. För att bli mer 

flexibla och därmed kunna följa marknadens snabba utveckling använder sig företagen även 

av dessa prognoser. Lindvall (2001) menar vidare att utvecklade informationssystem kan 

balansera gemensamma värderingar under perioder då det är svårt att stabilisera företaget för 

att flexibilitet betonas. Detta är något som alla tre företagen satsat på genom att använda sig 

av exempelvis utvecklade intranät. Genom denna kanal kan allt det viktiga som företagen står 

för lyftas fram och betonas även om en stor del av de anställdas dagliga arbete ligger på att 

pressa priser eller liknande.  

 

Ett annat tecken på att företagen präglas av både och principen är att företagen har många 

delar av organisationen decentraliserade men att vissa delar som avdelningar inom 

administration, finans, koncernfrågor eller information hålls centrala. Detta kan göra att 

organisationen lättare kan bibehålla en kontroll över organisationen som helhet. Samtidigt kan 

det uppfattas som lite splittrat att företagen inte har decentraliserat hela organisationerna utan 

vill ge intryck av decentralisering.  

 

5.1.8 Kostnads- eller värdeorienterad styrning 
Lindvall (2001) menar att det är viktigt att dagens företag skapar dels kundvärde och dels 

aktieägarvärde. Detta har blivit en nyckeldel i den moderna styrningen och stämmer även in 

på de tre företagen vi intervjuat. Cloetta Fazer vill stärka sin position i Norden genom att 
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skapa värde, ett värde både för kunder, konsumenter, medarbetare och aktieägare. Detta visar 

att företaget även har ett fokus på sina medarbetare vilket stämmer överrens med Lindvall 

(2001) som menar att medarbetaren ska vara med och bidra till företagets utveckling. För att 

öka värdet för sina medarbetare har Cloetta Fazer under åren arbetat fram olika 

�uppföranderegler� som ska ge trygghet till de anställda och bidra till en bra arbetsmiljö. En 

annan faktor som visar att Cloetta Fazer satsar på kundvärde ett viktigt nyckeltal som 

företaget strävar efter är att servicegraden ska uppgå till 98 procent, d v s företaget ska 

leverera det de ska till kunderna. Genom att fokusera på servicegraden till kunderna ställer 

företaget dessa i fokus genom att tillfredställa dem på bästa sätt. En annan faktor som stärker 

företagens fokus på medarbetarna är att alla tre använder sig av resultatansvar. Medarbetarna 

får under de olika avdelningarna ansvar för resultat som de ska sträva efter att uppnå. Detta 

kan föra mycket positivt med sig som att de anställda ofta blir motiverade av ansvaret och 

därmed kan göra ett bättre arbete. Dock kan detta styrningssätt, vilket nämndes i teorikapitlet, 

skapa negativa effekter om de anställda inte är tillräckligt kompetent eller handlar i eget syfte. 

För att utveckla resultatansvar måste ledningen känna att de har förtroende för sin anställda 

och kan lita på dem, och även tvärtom.   

 

Milko strävar efter att arbeta nära sina kunder, sina anställda och sina ägare och även detta 

kan öka möjligheten att skapa värde för dem. Genom att arbeta nära aktörerna är det lättare ta 

reda på och förstå deras krav och behov. Att arbeta nära kunder kan utgöra grunden till att 

personliga relationer mellan företaget och kunder lättare kan skapas. Detta kan även som 

Lindvall (2001) menar, ge mer långsiktiga kunder på marknaden vilket kan generera stor 

framtida nytta för företagen. Att utveckla personliga relationer tar dock mycket tid och 

resurser och detta är en nytta som företagen måste försöka väga mot kostnaden. Vissa företag, 

särskilt de med en större mängd olika kunder, kanske inte alls tycker att de vinner särskilt 

mycket på personliga kontakter med alla kunder. Även Skånemejerier menar att sitt främsta 

uppdrag är att skapa värde för de inblandade aktörerna. Enligt Ax et al (2005) använder 

företagen sig av olika processer för att kunna skapa värde för kunden. Skånemejerier har 

börjat utveckla en sådan processtyrning, men på grund av den kulturen som finns i företaget 

har denna styrning inte fått ordentlig genomslagskraft. En viktig del i styrningen är enligt 

Lindvall (2001) att aktiviteter är sammankopplade med varandra och det är detta som 

företaget strävar efter. Helheten av processerna och organisationen är otroligt viktig för att 

kunna skapa värde. Däremot är det som i Skånemejeriers fall ofta mycket lättare i tanken än i 
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praktiken att genomföra sådana förändringar. Dessa förändringar kräver tid och tålamod och 

måste ofta anpassas till hur företaget ser ut i dagsläget.   

 

Det som kan motverka företagens väg mot värde är den hårda konkurrensen på marknaden 

och den ständiga prispressen. Detta är något som alla tre företag nämner att självklart måste 

de ständigt pressa priserna för att lyckas hänga med i marknadens utveckling och inte bli 

bortknuffade av andra aktörer. Denna kostnadsminimering innebär likheter med traditionell 

styrning där företaget riktar ett stort intresse mot resursernas förbrukning och kostnaders 

strukturer (Lindvall 2001). Även om företagens strävan är mot en modern 

verksamhetsstyrning - att skapa värde - kan detta motverka styrningens utveckling. Här menar 

vi att företagen måste skapa en balans mellan kostnadsminimering och värdeskapande. Även 

om det är ett måste för företagen under vissa perioder att fokusera på kostnader är det viktigt 

att ändå ha skapandet av värde i åtanke för att inte bli för kortsiktiga och få problem på längre 

sikt.  

 

5.1.9 Sammanfattning 
Vi har i nedanstående bild sammanfattat vart vi anser att företagen hör hemma, i den 

traditionella eller i den moderna styrningen. Det kan vara viktigt att notera att det ofta finns ett 

mellanläge, men vi har ändå försökt att komma fram till vart företagen främst hör hemma. 

Detta illustreras med fet stil i figuren nedan. Som ett exempel på att företagen ofta inte är 

renodlat ett alternativ kan nämnas att de använder sig av resultatstyrning. Detta ser vi som en 

mer övergripande styrning, dock har de samtidigt en detaljerad styrning genom exempelvis 

budgeteringen och kalkyleringen.  
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Totalt vägde den moderna styrningen över men vi anser precis som intervjupersonerna att 

företagen fortfarande har traditionell styrning till en hög grad. Detta kan förklaras av att 

många av dessa element vi analyserat i figuren är på en mer detaljerad nivå i företaget. Då vi 

berört styrningen på mer övergripande plan, exempelvis styrningsnivåer, organisationsform 

samt styrsätt och styrmedel, är företagen på många sätt traditionella genom att de exempelvis 

använder sig av budgetering och kalkylering. Andra tecken på detta är, som tidigare nämnt, att 

Skånemejerier och Milko är funktionsorganisationer, något som ses som ett traditionellt 

synsätt. Vad gäller de olika nivåerna i organisationen är strävan att få ihop dessa till en 

fungerande enhet, dock ser företagen många svårigheter i detta. Nedan visas detta resonemang 

i en figur där mycket av det inre, på detaljerad nivå, är modernt medan företagen som 

övergripande är traditionella.  

 Traditionell styrning Modern styrning 
�Vem har tillgång till 
information? 
 
�Hur distribueras 
information? 
 
�Vilket fokus har 
informationen? 
 
�Vilken rytm har 
informationsgivningen? 
 
�Vilken är 
åtgärdsorienteringen? 
 
�Vilket perspektiv har 
informationen? 
 
�Vilket förhållningssätt 
har styrningen? 
 
�Vilken orientering har 
styrningen? 
 
 
 

�Control� 
 
Trycks ut från 
producenten 

 Detaljorientering

 Statisk 

 Bakåtsyftande  

 Antingen eller, 

 Kostnadsorientering 

�Empowerment

Hämtas vid behov 
av medarbetaren  

Målorientering 

Framåtsyftande

 Oberoende 

Både och 

Värdeorientering

Flexibel 

Helheten 

Figur 17. Sammanfattning av Lindvall. Modifierad figur av Lindvall (2002). 
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5.2 Är traditionell styrning tillräcklig? 
 

För ett antal år sedan var befann sig de traditionellt tillverkande företagen i en stabil miljö och 

arbetsuppgifterna bestod av ett antal rutiner. Det var ett stort fokus på produktivitet och 

individen var en kugge i detta hjul. Dessa förutsättningar kan liknas med vad Birnberg (1998) 

beskriver att ett företag med traditionell styrning ställs inför, d v s dessa företag befann sig i 

ruta ett.  

 

På senare år har dock de intervjuade företagen ställts inför en helt ny konkurrenssituation. 

Båda mejerierna har mött en konkurrens de inte trodde var möjlig i form av utländska aktörer 

som importerar mjölk och även Cloetta Fazer har i dagsläget en betydligt tuffare 

konkurrenssituation. Detta har lett till att företagen snarare befinner sig i ruta tre. 

Konkurrensen utifrån har även lett till att dessa företag tvingas komma fram med nya 

produkter, vilket gör att de även kan befinna sig i ruta två. Denna ruta är dock bara tillämpbar 

om miljön omkring skulle vara stabil för just den produkten. Säkerligen är detta inte så ofta 

fallet. Om den oförutsägbara miljön leder till att arbetsmomenten inte längre kan vara 

fastställda hamnar företagen i ruta fyra och i denna ruta klarar sig företagen enligt Birnberg 

(1998) sig inte med den traditionella styrningen. Detta resonemang illustreras i figuren nedan.  

 

 

 

empowerment
värdeorientering 

helhet 

både och 

Traditionella styrmedel som 
budgetering och kalkylering. 

Traditionell 
organisations-
struktur i form av 
funktions-
organisationer. 

Strävan efter att 
koppla samman olika 
delar och nivåer i 
företaget. 

Figur 18. Företagens styrning. Egen modell.  
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Att konkurrenssituationen har förändrats gör att andra krav på ställs på styrningens utseende 

och det är inte alltid säkert att den traditionella styrningen är tillräcklig. Ett exempel är att det 

krävs att företagen försöker göra prognoser om vad som kommer att hända. Förutsättningarna 

om ett år kommer med största sannolikhet inte se alls likadana ut som de gör idag. Detta är 

något som det intervjuade företagen verkar ha insett. På flera områden har de försökt att ändra 

sitt styrningssätt och på andra punkter talar de om brister i det nuvarande och vikten av att 

förändra det. Även om vissa delar i den traditionella styrningen säkerligen på många sätt 

kommer att vara kvar i företagen under de närmsta åren, har dessa ändå visat att vissa delar är 

nödvändiga att förändra för att hänga med i miljöns utveckling. Att fokusera på kunder och 

värdeskapande processer är oerhört viktigt i dagens starka konkurrens för företagen, likaså att 

försöka vara flexibla och kunna ändra sitt arbetssätt då det är nödvändigt.   

 

Dock så är det kanske inte alltid så lätt att överföra dessa förändringar i praktiken. Ett hinder 

för detta kan vara den starka företagskultur som finns i företagen. En stark företagskultur kan 

göra det svårt att förändra på traditionella metoder. En annan anledning till att företagen har 

behållit en del av den traditionella styrningen kan vara att den största delen av deras 

tillverkning fortfarande sker på samma sätt som den alltid har gjort. Tillverkningen kräver då 

heller inte någon utvecklad ekonomistyrning, utan de gamla styrverktygen, som t ex 

budgetering och kalkylering räcker långt. Detta synsätt var något vi utgick ifrån i inledningen 

då vi förde resonemang kring traditionellt tillverkande företag. Birnberg (1998) har under 

1 2 

3 4 

M
iljön 

Oförutsägbar 

Stabil 

Arbetsuppgifter/moment 
Ej fastställdaRutinartade 

Figur 19. Företagens förändring. Modifierad figur av Birnberg 
(1998). 
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uppsatsens visat att om ett företag är traditionellt tillverkande beror även på hur miljön och 

arbetsuppgifterna/momenten i organisationen ser ut.    
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel summeras slutsatserna från analysen och uppsatsens syfte uppfylls.  
 

 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera tillämpningen av traditionella och 

modernare verksamhetsstyrningsmetoder i traditionella, tillverkande företag.  

 

För att kunna uppfylla vårt syfte har vi först försökt att analysera oss fram till om dessa 

företag främst använder sig av en traditionell eller modern styrning. Efter att ha kommit fram 

till att de främst har en traditionell styrning har vi ställt oss frågan om denna styrning är 

tillräcklig i den miljö företagen idag verkar i. I vår problembakgrund ställde vi oss frågan 

huruvida en modern verksamhetsstyrning är ändamålsenlig i traditionellt tillverkande företag. 

Det vi kommit fram till, vilket överrensstämmer med Birnberg (1998), är att dessa typer av 

företag inte längre kan betraktas som helt traditionella i den mening att de har en stabil 

omgivning och standardiserade arbetsmoment. Den fortsatta analysen gick ut på att ställa oss 

frågan om den traditionella styrningen som används är tillräcklig i dessa företag eller om en 

nyare, mer modern verksamhetsstyrning behövs. 

 

Företagen anser själva att de har en övervägande traditionell styrning. Detta är något vi håller 

med om och då särskilt vad gäller på en övergripande nivå. Främst märks detta genom de 

formella styrmedlens betydelse. Dock har vi i denna uppsats även kommit fram till att dessa 

företag använder sig av ett modernt tankesätt när det gäller vissa delar av styrningen. 

Exempelvis använder sig företagen av resultatstyrning, vilken ger ett större utrymme för de 

anställda att ta eget ansvar. En fördel som den moderna styrningen har jämfört med den 

traditionella är att den moderna har större fokus på den operativa nivån. Detta är dock något 

som företagen har tagit till sig och verkar medvetna om. Det bör dock ifrågasättas om styrning 

verkligen sker på den operativa nivån och om detta är något som syns i handling eller om det 

bara är en god tanke som finns hos ledningen.  

 

Det är viktigt att skilja mellan en utvecklad traditionell styrning och en modern 

verksamhetsstyrning. Företagen använder sig t ex av ABC kalkylering och detta menar vi är 

en utvecklad traditionell tanke som inte hör ihop med den modena verksamhetsstyrningen. 

Kalkylering är fortfarande ett formellt styrmedel. Samma sak gäller för budgeten, som 
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fortfarande har en stor betydelse i dessa företag. Detta kan verka ålderdomligt, men dessa 

företag anser att dess roll är så pass viktig att den inte helt går att avskaffa. Företagen har dock 

insett budgetens brister, bl.a. nämner de att den är tidskrävande och föga flexibel. Genom att 

komplettera den fasta budgeten med löpande prognoser har företagen försökt undvika detta 

problem så långt det går. Ett annat exempel på ett modernt tänkande är att företagen strävar 

efter att skapa värde, något som hör hemma i den moderna verksamhetsstyrningen. Att skapa 

värde kan vara svårt, då företagen samtidigt måste hålla nere kostnaderna på grund av den 

hårdnande konkurrensen. Det är skillnad på att skapa värde för de anställda eller för 

aktieägarna. Detta är ett problem i Cloetta Fazer, som är ett aktiebolag. Ofta får de anställda 

stå tillbaka när det gäller investeringar på den operativa nivån för att företaget ska kunna visa 

upp ett bra resultat för aktieägarna. 

 

Idag möter inte dessa företag samma förutsättningar som för några år sedan. 

Konkurrenssituationen har hårdnat och detta har lett till att de olika arbetsmomenten inte lika 

lätt kan betraktas som rutiner. Dessa förutsättningar ställer andra krav på styrningens utseende 

och det är inte alltid säkert att den traditionella styrningen är tillräcklig. Förutsättningarna om 

ett år kommer inte att vara likadana som idag. De intervjuade företagen verkar ha insett att de 

måste ändra in styrning till att bli mer modern. Tankarna finns där, men det kan vara svårt att 

genomföra förändringarna i praktiken. Ett hinder för detta kan vara den starka företagskultur 

som finns i företagen. En annan anledning till att företagen har behållit en del av den 

traditionella styrningen kan vara att den största delen av deras tillverkning fortfarande sker på 

samma sätt som den alltid har gjort. Tillverkningen kräver då heller inte någon utvecklad 

ekonomistyrning, utan de gamla styrverktygen, som t ex budgetering och kalkylering räcker 

långt. Det är också viktigt att notera att dessa nya förutsättningar som företagen ställts inför är 

ett ganska nytt fenomen och det tar tid att göra dessa förändringar. 

 

Eftersom konkurrensen för dessa företag under de senaste åren har hårdnat och även ändrat 

karaktär har det blivit nödvändigt för företagen att bli mer flexibla. Antagligen kommer vi att 

få se en ännu tydligare förändring av deras styrning i framtiden vilket även våra respondenter 

nämner som mycket troligt. Dock kan det vara tveksamt om de helt kommer att vilja avskaffa 

de formella styrmedlen till förmån för ett mer flexibelt system. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie ger en viss riktlinje om modern styrning är något för traditionellt tillverkande 

företag. Tre olika företag, med sex intervjuade personer gör dock inte någon generalisering 

möjlig. Vi har som tidigare nämnt hittat mycket tidigare forskning kring styrning i allmänhet 

men inte kring det precisa ämne vi valt att studera. Därför vore det intressant att se om andra 

forskare i framtiden som studerar andra traditionellt tillverkande företag bygger på våra 

slutledningar eller kommer fram till andra slutsatser.  

 

Något som inte diskuterats i uppsatsen men som vi ser som intressant är att undersöka om 

huruvida ägarstrukturen har inverkan på styrningen. Detta är något som vi reflekterat över 

eftersom Cloetta Fazer var det enda aktiebolaget vi intervjuade, Milko och Skånemejerier var 

ekonomiska föreningar.  
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• Varför dessa företag 
• Anonymitet 
 

2. Beskrivning av företaget 
• Ägare 
• Anställda 
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• Kritiska framgångsfaktorer  
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• Samband organisation styrning 
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• Ansvarsstruktur  
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• Beslutsprocessen 

 
4. Styrning 

 Allmänt 
• Allmänt om företagets ekonomistyrning.  
• Centrala komponenter 
• Fokus i styrningen 
• Framåt eller tillbakablickande styrning 
• Strategisk planering 
 
Koordinering av nivåer 
• Fokus på nivåer 
• Konflikter eller problem mellan nivåer 
• Tydliga/otydliga nivåer  
 
Information 
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• Synliggörande 
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• Kommunicering av mål 
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• Belöningssystem  
 
Styrmedel budget/rullande prognoser 
• Budgetens roll 
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• Resurskrävande 
• Huvudsyftet 
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• Anställdas medverkan 
 
Andra styrmedel 
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• Syfte kalkylering 
• Benchmarking 
• Balanserade styrkort  
• Nyckeltal 
• Internprissättning 
• Andra styrmedel  
 
Förändring 
• Styrning 
• Styrmedel 
• Traditionell/modern styrning 
• Problem med att förändra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


