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Sammanfattning 
 
Titel:  Kartläggning  av  användandet  av  lönsamhetsmått  i  svenska  tillverkande  företag‐  en 

kvantitativ studie om utvärdering, problem och åtgärder. 

Title:  Profitability  measures  in  Swedish  manufacturing  companies‐  a  quantitative  study 

regarding performance measurement, problems and remedies. 

Författare: Anja Jingklev och Lisa Rauséus 

Handledare: Magnus Holmström  

Nyckelord: Utvärdering, redovisningsbaserade lönsamhetsmått, Relevance Lost, ROI‐beteende, 

kombinationer av mått.  

Bakgrund:  Prestationsmätning  och  utvärdering  är  ett  ämne  som  varit  under  stor  debatt  de 

senaste årtiondena. Relevance Lost debatten som startades av Johnson och Kaplan  i slutet av 

1980‐talet,  där  den  redovisningsbaserade  informationen  kritiserades  som  styrmedel,  fick 

mycket  stort  genomslag  i  den  amerikanska  litteraturen.  Nya  teorier  har  under  de  senaste 

årtiondena  växt  fram  som  en  lösning  på  de  problem  som  kan  uppstå  när  utvärdering  sker 

baserat på enbart finansiella mått. Framförallt de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten har 

en  tendens  att  leda  till  beteendeproblem,  något  som  fått  samlingsnamnet  ROI‐beteende. 

Överensstämmer den amerikanska  litteraturen med svensk praxis? Relativt  lite  forskning har 

skett inom området och vi finner det därmed av intresse att undersöka användningen i svenska 

tillverkande företag och presentera en mer nyanserad bild av användningen. 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och beskriva vilka prestationsmått som används av 

företag  och  vilka  eventuella  mät‐  och  beteendeproblem  som  upplevs  vid  tillämpning  av 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmått.  Vidare  syftar  uppsatsen  till  att  förklara  hur  företag 

väljer att agera för att undvika alternativt begränsa problemen med lönsamhetsmått. 

Metod: Studien baseras på en surveyundersökning  i form av en webenkät. Enkäten skickades 

till alla tillverkande företag i Sverige med mer än 200 anställda. För att kvalitetssäkra enkäten 

genomfördes en förstudie på två tillverkande företag i populationen innan distribution skedde.  

Resultat:  Studien  visar  att  svenska  tillverkande  företag  alltid  använder  en  kombination  av 

lönsamhetsmått, resultatmått och icke finansiella mått vid utvärdering. De rekommendationer 

som  presenteras  i  den  amerikanska  styrningslitteraturen  är  i  linje med  hur  svenska  företag 

utvärderar  och  styr  sina  verksamheter.  Mät‐  och  beteende  problem  upplevs  av  den 

anledningen  inte  i  stor utsträckning av  företagen  i  studien. Relevance  Lost kritiken och ROI‐ 

beteendet kan därför sägas ha mycket liten relevans i en svensk kontext. 



 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Vi  vill  tacka  vår  handledare  Magnus  Holmström  som  under  arbetets  gång  kommit  med 

värdefulla synpunkter, vägledning och  inspiration. Vidare vill vi framföra ett stort tack till alla 

företag som tagit sig tid att medverka i studien. Tack vare er har det varit möjligt att kartlägga 

svensk  praxis  gällande  användningen  av  lönsamhetsmått.  Vi  vill  också  framföra  ett  tack  till 

Roland  Sjöström  för  synpunkter  rörande  enkätutformningen.  Slutligen  vill  vi  även  tacka  vår 

seminariegrupp och alla andra som bidragit med synpunkter. 

 

Stort tack! 

Anja Jingklev och Lisa Rauséus 
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1 Inledning        
1.1 Bakgrund 

Värdet på ett företag bestäms av dess förmåga att skapa överskott som överensstämmer med 

de avkastningskrav som marknaden ställer på företaget. Ett företag kan anses vara lönsamt om 

det genererar en vinst som lever upp till det avkastningskrav som ställs. Många företag verkar 

under höga krav att prestera resultat som överträffar marknadens förväntningar. (Greve 2009) 

De höga kraven på  lönsamhet och effektivitet har gett upphov till flertalet skandaler. I början 

av  2000‐  talet  uppdagades  flera  stora  redovisningsskandaler.  I  USA  handlade  det  om 

storföretag  som  Enron  och Worldcom  och  i  Sverige  kan  nämnas  företag  som  Trustor  och 

Skandia. Gemensamt för skandalerna är att företagen genom manipulering av sin redovisning 

vilseledde marknaden att tro att företagets finansiella ställning var betydligt bättre än vad den 

i  verkligheten  var.  Skandalerna har bidragit  till  skärpta  regler  rörande  ägarnas möjlighet  till 

kontroll  i  företagen  (Greve  2009).  Ekonomistyrning  och  utvärdering  är  mycket  viktiga 

kontrollinstrument  för att undvika att  företagets resultat manipuleras eller att divisioner och 

enheter motarbetar  företagets  övergripande mål  för  att  generera  en  hög  lönsamhet  i  den 

enskilda divisionen. Ett väl  fungerande utvärderingssystem är  således av  stor vikt och är ett 

kraftfullt verktyg för att påverka individers beteende (Neely et al 2005).  

“It is an immutable law in business that words are words, explanations are explanations, 

promises are promises but only performance is reality.”  Harold S. Geneen 

De redovisningsbaserade  lönsamhetsmåtten, med Return on  Investment  (ROI)1 som det mest 

omdiskuterade  i  litteraturen,  fick mycket  stort  genomslag  som metod  för  utvärderingen  av 

divisionaliserade  organisationer  i  början  av  1900‐  talet.  ROI‐måttet  gjorde  det  möjligt  att 

utvärdera hela företagets prestation med ett enda mått samtidigt som det kunde användas till 

att  utvärdera  effektiviteten  i  de  enskilda  divisionerna.  Optimerade  divisionen  sitt  ROI 

resulterade det  i ett högre ROI  för hela  företaget, metoden var mycket effektiv  för dåtidens 

stora tillverkande organisationer. (Kaplan 1984)  

Den  tilltagande globaliseringen, ökad konkurrens,  framväxten av ny  informationsteknik  samt 

ökningen av mer kunskapsorienterade organisationer under de senaste decennierna har enligt 

                                                 

1 Avkastningsgraden på investeringar 
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Lindvall  (2001) och Neely  (1999)  varit  viktiga  faktorer  till ett behov av  förändring  inom den 

ekonomiska  styrningen.  Prestationsmätning  och  utvärdering  är  ett  ämne  som  varit  under 

mycket stor debatt de senaste årtiondena  (Neely 1999).  Johnson och Kaplan  (1987) har haft 

mycket stor  inverkan på debatten genom att med sin bok Relevance Lost‐ The rise and fall of 

management accounting  starkt kritiserat den  traditionella ekonomistyrningen. De menar att 

redovisningsbaserad  information  inte är  lämpad som styrmedel för dagens organisationer. Av 

den  anledningen  är  det  nödvändigt  att  utveckla  nya  metoder  för  styrning  och 

prestationsmätning  som  inte enbart  fokuserar på historisk data utan  istället även  ser  till de 

värdeskapande  processerna  inom  företaget.  Misslyckas  företagen  med  att  anpassa 

ekonomistyrningen kommer deras konkurrenskraft att hämmas. (Johnson och Kaplan 1987)  

Vidare menar Johnson och Kaplan att ekonomistyrningen som används idag inte har utvecklats 

i takt med att företagens omgivning och strategier förändrats. Chandler (1977) samt Johnson 

och Kaplan (1987) hävdar att de styrningsverktyg som fortfarande används av stora företag var 

utvecklade  redan på  tidigt 1900‐  tal. Fortfarande är  lönsamhetsmåtten de mest använda  för 

utvärdering av företag trots att stora förändringar skett  i företagens strategier (Kaplan 1984). 

Det har länge funnits en insikt om bristerna med redovisningsbaserad information (Zeff 1978) 

men  det  är  först  under  de  senaste  årtiondena  som  debatten  har  tagit  fart  (Neely  1999). 

Johnson och Kaplan (1987) menar att ekonomistyrningen måste förändras för att passa dagens 

organisationer och företagsstrategier.  

1.2 Problemdiskussion 

Kritiken  mot  att  använda  redovisningsbaserad  information  för  styrning  kan  delas  in  i  två 

problemområden; mätproblem och beteendeproblem.  

Mätproblemen uppstår enligt Johnson och Kaplan (1987) på grund av att; (1) informationen är 

för sen då den grundar sig på historisk data, det vill säga informationen kommer alltid efter att 

en händelse har  skett,  (2) den är  för aggregerad då den  inte  säger något om det operativa 

innehållet  och  (3)  informationen  blir  snedvriden  på  grund  av  schablonmässiga 

allokeringsprinciper vid fördelning av indirekta kostnader.  

Beteendeproblemen innefattar; (1) kortsiktigt tänkande, som uppstår när chefer lägger större 

vikt på att uppnå kortsiktiga vinster istället för att fokusera på värdeskapande aktiviteter som 

på  lång  sikt  kan  generera  vinster.  Det  uppstår  lätt  när  chefer  utvärderas  med  de 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmåtten  som  vanligen  har  korta  mätperioder,  (2) 
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suboptimering, som uppstår då chefer väljer att genomföra handlingar som får deras enhet att 

generera positiva  resultat på bekostnad av  företagets  resultat och  (3) manipulation av data 

vilket kan leda till missvisande prestationssignaler.  

Flera nya metoder för utvärdering av resultatenheter har uppkommit de senaste åren som en 

reaktion mot  de  redovisningsbaserade måttens  användning  som  styrmedel.  Bland  de mest 

kända  kan  nämnas  The  Stakeholder  Approach  som  i  sin  teori  förespråkar  att  de  finansiella 

måtten kompletteras med icke finansiella mått som är nära knutna till företagens strategi samt 

The Shareholder Approach som  fokuserar på  framtagandet av helt nya  redovisningsbaserade 

mått baserat på konceptet om Residual Income (Fitzgerald 2007). 

Det har gått mer än tjugo år sedan Johnson och Kaplan startade debatten om bristerna med 

redovisningsbaserad  information som styrmedel. Vilket genomslag fick debatten  i Sverige och 

hur  ser det ut  idag? Relativt  lite  forskning har  skett  inom området de  senaste  trettio åren2. 

Anses redovisningsinformationen fortfarande vara för sen, för aggregerad och för snedvriden? 

Det  finns  flera  anledningar  till  att  ifrågasätta  hur  relevant  Johnson  och  Kaplans  kritik mot 

redovisningsbaserad information är för svenska företag. Det finns här flera viktiga aspekter att 

ta  upp;  (1)  i  Sverige  har  vi  länge  haft  ett  väl  utvecklat  kalkyltänkande  baserat  på  tyska 

redovisningsprinciper.  De  enhetliga  principer  för  självkostnadskalkylering  (EP)  som  kom  år 

1936 har haft mycket stor påverkan på utvecklingen av kalkyleringsmetoderna  i Sverige. USA 

har  en  anglosaxisk  kalkyltradition  som  är  långt  ifrån  lika  utvecklad  som  den  svenska. Med 

anledning av de utvecklade kalkyleringsmetoderna i Sverige blir inte allokeringsproblematiken 

lika  stor  i  Sverige  som  den  är  i  USA.    Med  bättre  allokeringsmetoder  behöver  inte  den 

redovisningsbaserade  informationen  bli  speciellt  snedvriden.   Då  ländernas  kalkylhistoria  är 

olika, finns det anledning att vara försiktig med att direkt överföra Relevance Lost kritiken på 

svenska företag. (Nehler 2001) (2) De nya informationssystemen har bidragit till att ytterligare 

öka den redovisningsbaserade informationens tillgänglighet (Lindvall 2001). En stor utveckling 

har skett de senaste årtiondena och trots att redovisningsbaserad information visserligen alltid 

kommer  att  grunda  sig  på  historisk  data  är  det  ändå möjligt  att  få  tillgång  till  information 

löpande och  (3) problemet att  informationen är  för aggregerad  får  störst utslag om måtten 

används  ensamt  vid  utvärdering. Måtten  kan då  vara  för  aggregerat  för nivåer  längre ner  i 

organisationen. Används en kombination av mått minskar problemet. Med bakgrund av ovan 

                                                 

2 Se Östman (1977), Sandell (2006) 
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nämnda  anledningar  är  det möjligt  att  ifrågasätta  huruvida  Relevance  Lost  kritiken  är  lika 

relevant  i  Sverige  som  i USA.  Inte  heller  är  det  säkert  att  beteendeproblemen  har  samma 

relevans i Sverige. Det finns därmed anledning att ifrågasätta hur ovan diskuterade skillnader i 

kalkyltänkandet  och  eventuella  kulturella  skillnader  påverkar  uppkomsten  av  mät‐  och 

beteendeproblem.  

Trots  uppkomsten  av  nya  alternativa  styrningsmetoder  och  det  faktum  att  den 

redovisningsbaserade  styrningsmetoden  är  allmänt  känd  för  att  leda  till  mät‐  och 

beteendeproblem,  är  användandet  av  den  fortfarande  mycket  omfattande  (Kaplan  1984). 

Dearden (1969) noterar i sin artikel; The case against ROI control att förklaringen till den vida 

användningen är; ” I agree it’s not perfect, but it is the best system available”. Hur väl stämmer 

det  uttalandet  idag?  Överväger  fördelarna  helt  enkelt  nackdelarna  eller  saknas  det  en 

tillräckligt  stor  kunskap  om  de  alternativa metoder  som  finns  för  att  hantera  de mät‐  och 

beteendeproblemen som uppstår? Är de nya metoderna alltför komplexa och svårhanterliga 

för att  företag  ska välja att  implementera dem  i  sin organisation eller används de  redan? Vi 

finner  det  därför  av  stort  intresse  att  undersöka  i  vilken  grad  de  redovisningsbaserade 

lönsamhetsmåtten fortfarande används för utvärdering och om de verkligen leder till mät‐ och 

beteendeproblem i organisationer. Kanske debatten som Johnson och Kaplan startade för mer 

än  20  år  sedan  inte  längre  är  relevant,  åtminstone  inte  i  en  svensk  kontext. Det  vi  ämnar 

undersöka mynnar därför ut i följande forskningsfrågor: 

Prestationsmått 

 Vilka redovisningsbaserade lönsamhetsmått används för utvärdering av divisioner och 

affärsenheter? 

 Vilka  resultatmått,  icke  finansiella  mått  och  aktierelaterade  mått  används  som 

komplettering till de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten? 

Problem 

 I  vilken  utsträckning  leder  användandet  av  lönsamhetsmåtten  till mätproblemen  på 

grund av att måtten är historiska, aggregerade och snedvridna? 

 I  vilken  utsträckning  leder  användandet  av  lönsamhetsmåtten  till  beteendeproblem 

som suboptimering, kortsiktighet och manipulation av data? 

Åtgärder 

 Vilka åtgärder vidtas för att begränsa mät‐ och beteendeproblem?  
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 Hur kan åtgärderna förbättras alternativt hur kan kunskapen om dem förbättras för att 

minska mät‐ och beteendeproblem? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga och beskriva vilka prestationsmått som används av företag 

och  vilka  eventuella  mät‐  och  beteendeproblem  som  upplevs  vid  tillämpning  av 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmått.  Vidare  syftar  uppsatsen  till  att  förklara  hur  företag 

väljer att agera för att undvika alternativt begränsa problemen med lönsamhetsmått. 

1.4 Avgränsning  

Undersökningen avgränsas  till  tillverkande  företag  i Sverige  som  ryms  inom SNI koderna 10‐

332. Vidare har vi begränsat studien ytterligare till att enbart inkludera företag med fler än 200 

anställda. 

1.5 Kunskapsbidrag 

Vår ambition är att presentera ny och aktuell kunskap om hur  tillverkande  företag använder 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmått  och  vilka  problem  de  upplever  i  samband  med 

användandet av måtten. Vidare är det av  intresse att visa vilka åtgärder företag vidtar för att 

lösa alternativt minska eventuella problem.   Vi är medvetna om att kunskapsbidraget är ett 

snapshot som visar den nuvarande användningen av lönsamhetsmått. Historien har dock visat 

att  företags styrningsmetoder  inte  förändras på kort sikt och studien kan därmed ge en god 

indikation  på  utvärderingsmetoder  i  svenska  tillverkande  företag.  Vi  anser  att  det  finns  ett 

behov  av  en  presentation  av  svensk  praxis  och  anser  därför  att  vårt  bidrag,  med  sina 

begränsningar, kan bidra med värdefull kunskap både för teoretiker och för praktiker.   

                                                 

3 SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och är primärt en aktivitetsindelning  som bygger på EU:s 

standard, NACE Rev.2. (scb.se) 
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2 Metod  
2.1 Kunskapssyn 

Samhället och  företagen  förändras  ständigt och av den anledningen anser vi att kunskap är 

tillfällig. Det behövs ständigt ny kunskap om hur företag använder olika metoder och hanterar 

problem.  Vår  uppfattning  är  att  det  finns  flera  konkurrerande  teorier  om  en  och  samma 

verklighet.  Karl  Popper  menar  att  en  viktig  vetenskaplig  uppgift  är  att  ifrågasätta  teorier 

genom  att  utsätta  dem  för  kritisk  granskning  (Hartman  2004).  I  vår  studie  har  vi  valt  ett 

avbildande kunskapssyfte. Vi vill samtidigt kritiskt granska den dominerande uppfattningen om 

lönsamhetsmått som presenteras  i  litteraturen samt om Relevance Lost kritiken har relevans 

även i Sverige eller om det är ett amerikanskt fenomen. 

2.2 Forskningsansats  

Undersökningens syfte avgör vilken typ av ansats som väljs. Vårt syfte är som ovan nämnt att 

kartlägga och beskriva användningen av redovisningsbaserade lönsamhetsmått för utvärdering 

av divisioner och affärsenheter. Vi behöver därmed nå ut  till en  relativt stor population. Det 

finns flertalet tekniker för att genomföra en kvantitativ undersökning. Gemensamt för alla är 

att uppläggning och planering  sker  innan  insamlingen av data.  (Holme och Solvang 1997) Vi 

anser det  lämpligt att genom en surveyundersökning kartlägga det studerade området.  Innan 

det är möjligt att gå vidare med en surveyundersökning måste studiens population fastställas. 

Populationen är alla de enheter som vi önskar få upplysningar om. I vårt fall är vi intresserade 

av att uttala oss om hela den populationen som vi undersöker. Om alla enheter i en population 

undersöks är det fråga om en totalundersökning. Om populationen är mycket stor blir det näst 

intill omöjligt att undersöka hela. Av den anledningen görs ett urval av populationen. Ju större 

urvalet är desto högre är sannolikheten att urvalet överensstämmer med de egenskaper som 

hela populationen har. (Holme och Solvang 1997)  

En  surveyundersökning  genomförs  vanligen  i  form  av  en  enkätundersökning. Vi  har  valt  att 

använda  oss  av  typen webenkät.  Vi  anser  i  vårt  fall  att  en webenkät  är  förenad med  fler 

fördelar än de andra tillgängliga metoderna. Då vi syftar att nå ut till en relativt stor population 

är en webenkät en mycket kostnadseffektiv metod.   Vidare är den typen av enkät både enkel 

att besvara och mycket tidsbesparande i jämförelse med exempelvis postenkäter.(Dahmström 
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2005) Respondenten  kan öppna mailet, besvara enkäten och  sedan  returnera den på  totalt 

cirka 15 minuter.  

Surveyundersökningar är förenade med ett antal felkällor som är viktigt att ta hänsyn till. Över‐ 

och undertäckning samt problem med bortfall måste hanteras  för att  informationen  inte ska 

bli snedvriden. Övertäckning innebär att det finns företag i populationen som inte borde ingå. 

Undertäckning innebär å andra sidan att det finns företag som borde ingå i populationen men 

av någon anledning inte gör det. (Lekvall och Wahlbin 2001) Problem med bortfall är en viktig 

källa  till  osäkerhet  i  generaliserbarheten.  Av  den  anledningen  är  det  viktigt  att  bearbeta 

enkäten noggrant samt genomföra en bortfallsanalys. Även mät‐ och bearbetningsfel av data 

kan uppstå och är viktiga att beakta.  

Om  syftet med  studien  är  att  uttala  sig  om  hela  populationen  baserat  på  det  urval  som 

undersökts  alternativt  på  den  del  av  populationen  som  besvarat  enkäten,  behövs  statistisk 

analys för att generaliseringar ska vara möjligt. Vi är i vårt fall intresserade av att dra slutsatser 

om hela populationen baserat på resultatet av de enheter som faktiskt har undersökts. För att 

det  ska  vara möjligt  är  det  viktigt  att  de  som  besvarat  enkäten  är  representativa  för  hela 

populationen,  det  vill  säga  det  bör  inte  föreligga  någon  snedvridning mellan  faktiskt  antal 

svarande och  förväntat antal svarande.  (Lekvall och Wahlbin 2001)  I den statistiska analysen 

ingår exempelvis  att beräkna  konfidensintervall  för  att  generaliseringar  ska  vara möjligt. Ett 

konfidensintervall  innebär att ett  intervall  läggs,  inom vilket det är möjligt att uttala sig med 

viss statistisk säkerhet, runt det uppmätta värdet. Inom det givna intervallet är det möjligt, att i 

vårt  fall, med 95 procents  säkerhet uttala oss om hela populationen  som  vi har undersökt. 

(Churchill  1999)  Vi  har  även  använt  oss  av  beskrivande  statistik  som  medelvärden  och 

korstabeller  samt  chi  två  test.  Ett  chi  två  test  innebär  att  en  hypotes  ställs  upp,  där 

observerade värden jämförs mot förväntade. (Olsson och Sörensen 2001)  

2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Populationsanalys 

Vår population är alla tillverkande företag med mer än 200 anställda  i Sverige. Det är främst 

två anledningar som  ligger  till grund  för valet av population;  (1)  tillverkande  företag är  i hög 

grad divisionaliserade alternativt  indelade  i affärsenheter. De blir då ett naturligt val  för vår 

uppsats då vi vill undersöka de problem som uppstår  inom olika divisioner och affärsenheter 

när de utvärderas med  redovisningsbaserade  lönsamhetsmått.  (2) Att  företagen har  en  viss 
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storlek,  i  vårt  fall  baserat  på  antalet  anställda,  är  viktigt  ur  synpunkten  att mindre  bolag 

troligtvis inte, i lika hög grad som större, är uppdelade i divisioner och affärsenheter. Det torde 

därför  betyda  att  de  inte  i  lika  stor  utsträckning  upplever  problem  med  exempelvis 

suboptimering.  

 

I vårt  fall har populationen  till vår undersökning samlats  in av Statistiska Centralbyrån  (SCB). 

Urvalet har hämtats  från SCB:s centrala  företagsregister som sammanställs  från bolagsverket 

och  skattemyndigheten.  Företagsregistret  innehåller  samtliga  företag,  organisationer  och 

deras arbetsställen  i Sverige, baserat på 2007 års databas.  (scb.se) Företagsregistret gör det 

möjligt att skräddarsy den population som är av intresse för undersökningen4. Branschen som 

vi valt är tillverkande företag med SNI koder 10‐32. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning 

och är primärt en aktivitetsindelning som bygger på EU:s standard, NACE Rev.2(scb.se). Vi har 

också satt en nedre gräns för antal anställda. Populationen bestående av företag med mer än 

200 anställda  inom SNI koderna 10‐32 blev 409 st. Det är alla  företag  i branschen  inom den 

storleksklassen som är registrerade i företagsregistret. Eftersom vi genom populationen når ut 

till samtliga företag inom tillverkningsindustrin i den valda storleksklassen blir det fråga om en 

totalundersökning. Vi anser inte att populationen är så stor att vi behöver göra ett urval utan vi 

undersöker samtliga enheter i den definierade populationen.  

Informationen om vår population som vi fått från SCB:s företagsregister har enbart inkluderat 

information om själva företagen. Företagen som ingår i företagsregistret kan ingå i koncerner 

och  av  den  anledningen  ingår  i  vissa  fall  både  moderbolag  och  fristående  dotterbolag  i 

populationen.  

Vi har lagt ner mycket tid på att finna rätt respondent på respektive företag. Vi har kontaktat 

alla  409  företag  via  telefon och bett om  emailadress  till  företagets  ekonomichef,  controller 

alternativt  CFO.  Vilken  befattning  som  har  blivit  aktuell  har  varit  beroende  av  inom  vilken 

storleksklass  företaget befinner sig samt om det är  fråga om ett moderbolag eller  fristående 

dotterbolag. Alla  företagen  i de större storleksklasserna har oftast någon  form av controller, 

CFO alternativt en ekonomichef medan det i vissa fall på företag i de mindre storleksklasserna 

blivit aktuellt med ekonomichef och i vissa fall även VD.  

                                                 

4 Läs mer om företagsregistret i SCB:s broschyr om Företagsregistret som finns att ladda ner på scb.se  
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2.3.2 Förstudie 

Innan enkäten distribuerades genomförde vi en  förstudie  för att kvalitetssäkra vår enkät. Vi 

valde ut två företag med geografisk närhet som båda  ingår  i vår population och genomförde 

två personliga  intervjuer.   Respondenterna var en controller på ett mycket stort  tillverkande 

företag  och  en  tidigare  verksam  VD,  numera  styrelseledamot,  på  ett  mindre  tillverkande 

företag.  Utgångspunkten  för  intervjuerna  var  den  enkät  som  vi  har  konstruerat  (Bilaga  1). 

Tanken  med  förstudien  var  främst  att  få  feedback  på  enkätfrågorna  och  genom  det 

kvalitetssäkra enkäten. Vi ville samtidigt få möjligheten att fördjupa oss och få utvecklade svar 

på  de  frågor  som  vi  var  intresserade  av  att  undersöka.  Vi  valde  att  genomföra  en  öppen 

intervju där vi förde en diskussion om de alternativ som intervjupersonerna valde och bad dem 

att utveckla de svar och anledningar som angavs.    Intervjuerna  tog cirka 70 minuter vardera 

och  spelades  in  för  att  inte  gå  miste  om  viktig  information.  Intervjuerna  gav  oss  både 

konstruktiv  feedback  på  enkäten  och  en  djupare  förståelse  av  branschen  samt  flera  av  de 

områden som vi var intresserade av att undersöka.  

2.3.3 Enkätundersökning  

Webenkäten  börjar med  fem  bakgrundsfrågor  om  företaget. Därefter  är  den  indelad  i  fyra 

delar, den första berör utvärdering av divisioner och affärsenheter med redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått.  Den  andra  behandlar  måttens  koppling  till  belöningssystem  för 

divisionschefer  och  chefer  för  affärsenheter.  Den  tredje  delen  berör  de  problem  som 

lönsamhetsmåtten  i många fall  leder till medan den sista delen behandlar vilka åtgärder som 

företagen  vidtar  för  att  hantera  eventuella  problem.  (Bilaga  1) Enkäten  består  av  totalt  26 

frågor.  Ingen respondent besvarar dock alla frågor utan antalet frågor beror på vilka val som 

görs i enkäten. Många av frågorna har svarsalternativ som ska rangordnas på en skala från ett 

till fem och varje fråga kan ha upp till åtta alternativ. De 26 frågorna kan av den anledningen 

upplevas som omfattande.   

Då vi genom en surveyundersökning har relativt låg kontroll över själva intervjusituationen och 

det  inte heller finns möjlighet för respondenten att fråga om eventuella oklarheter är det av 

mycket stor vikt att enkäten är korrekt utformad. (Olsson och Sörensen 2001) Att uppställning 

av  frågor och  svarsalternativ  är  väl  genomtänka och  att  språket  är  tydligt och begripligt  får 

därför mycket stor betydelse. (Holme och solvang 1997) Av den anledningen har vi försökt att 

ställa mycket höga krav på utformningen av vår enkät.  Vi började med att läsa in oss på ämnet 

och  formulera  de  frågor  till  enkäten  som  vi  var  intresserade  av  att  undersöka.  Enkäten  är 
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indelad  i  delar  som  tydligt  följer  den  struktur  som  vår  referensram  har  för  att  underlätta 

fortsatt analys. Efter att vi  formulerat  frågor har vi diskuterat enkäten med mycket kunniga 

personer inom området. Enkäten har sedan i ett andra steg diskuterats med en statistiker för 

att få feedback på att frågorna är statistiskt riktigt formulerade. I ett tredje steg genomfördes 

vår  förstudie.  I  ett  fjärde  steg  diskuterades  enkäten  återigen  med  en  statistiker  för  att 

säkerställa att alla ändringar  i enkäten  fortfarande var  statistiskt korrekta. Därefter  testades 

enkäten ett tiotal gånger  i webformatet där olika svarsalternativ valdes för att säkerställa att 

de olika alternativen fungerade tekniskt.  

Vi har diskuterat mycket om det  finns en gräns  för hur  lång enkäten kan vara. Det generella 

svaret  är  enligt  Lekvall  och  Wahlbin  (2001)  att  det  är  respondentens  intresse  för 

undersökningen som sätter gränsen. Av det kan utläsas att en enkät rent teoretiskt kan vara 

mycket omfattande  såvida  respondenten anser  sig ha ett personligt  intresse av att enkäten 

besvaras. Det kan exempelvis handla om att respondenterna är intresserade av resultatet som 

de  ämnar  få  ta  del  av.  Vi  anser  att  det  hade  varit  svårt  att  göra  enkäten  kortare  med 

utgångspunkt  i  vad  vi  ämnar  undersöka.  Relativt  lite  forskning  har  skett  inom  området  de 

senaste 30 åren och vi tror att många företag har ett stort intresse i att ta del av resultatet. Vi 

hoppas att vårt kunskapsbidrag bidrar till att de som väljer att besvara enkäten  inte kommer 

att tycka att den är för omfattande utan ta sig tid att besvara den.  

Enkäten distribuerades via webtjänsten surveymonkey5.  Vi bifogade ett följebrev där vi tydligt 

talade om vårt syfte med uppsatsen och vilket bidrag det kan ge  företagen som medverkar  i 

undersökningen. (Bilaga 2) Tanken med följebrevet var att väcka intresse för studien och få så 

många respondenter som möjligt att medverka. Brevet var även personligt adresserade till alla 

respondenter.  Ingen deadline sattes  i det medföljande brevet utan en deadline sattes  först  i 

påminnelsebrevet som skickades ut  fem arbetsdagar efter det  första. Deadlinen sattes då till 

ytterligare tre arbetsdagar.  

2.3.4 Val av signifikansnivå 

Vi har valt att använda en signifikansnivå på fem procent i vår undersökning. Det innebär att i 

fem fall av 100 kan resultatet påverkas av slumpen eller av tillfälligheter.  En signifikansnivå på 

fem procent anses vara en vedertagen nivå  för att undersökningen ska anses vara statistiskt 

                                                 

5 Läs mer om surveymonkey på surveymonkey.com 
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säkerställd.  Signifikansnivån  på  fem  procent  innebär  att  vårt  konfidensintervall  blir  95 

procentigt. Det  innebär  att medelvärdet  i populationen med  95  procents  sannolikhet  ligger 

inom det givna intervallet. (Churchill 1999)  

2.3.5 Felkällor 

SCB:s  företagsregister uppdateras  ständigt och vi  tror därför  inte att  felkällor  som över‐ och 

undertäckning har haft speciellt stor påverkan på vårt resultat. Vi har dock upplevt några fall 

med övertäckning. Ett  fåtal  av de  svarande har  inte haft 200  anställda  (fem  stycken),  vilket 

varit ett av våra avgränsningsområden. Vidare var det 11 företag som vi inte kunde få kontakt 

med. De 11 företagen har hanterats som undertäckning.  

Undersökningen vi genomför är en totalundersökning. Det är dock inte alla i populationen som 

har  valt  att  besvara  enkäten  vilket  leder  till  bortfall.  En  nackdel med  en  enkät  är  just  att 

bortfallet tenderar att bli relativt stort. Enligt Dahmström (2005) kan bortfallet vara av två olika 

karaktär;  (1)  individbortfall, det vill säga att  respondenten  inte besvarar enkäten alls och  (2) 

partiellt  bortfall,  det  vill  säga  att  respondenten  inte  besvarar  alla  frågor  i  enkäten.  Vi  har 

försökt  att  begränsa  problemet  med  partiellt  bortfall  genom  att  göra  alla  frågor  i  vår 

undersökning obligatoriska att svara på. Vi har dock  inte tvingat någon att ta ställning då det 

alltid  funnits  ett  ”ingen  åsikt”  alternativ.  Det  har  däremot  varit  möjligt  att  välja  bort  ett 

alternativ då vi  inte kan  räkna med att alla  företag väljer att svara på den öppna  frågan om 

övriga alternativ. Ett visst partiellt bortfall har därför uppstått på  frågorna. Vi har heller  inte 

kunnat hindra respondenterna att avbryta enkäten vilket har resulterat i partiellt bortfall.  

Bortfallet kan hänföras till någon av tre kategorier; (1) att respondenten ej är anträffbar, i vårt 

fall har det blivit aktuellt då alla respondenten  inte funnits tillgängliga under perioden för vår 

undersökning,  (2) respondenten kan vägra att svara av olika anledningar, vilket har varit den 

största anledningen till bortfall i vår undersökning och (3) bortfall som uppstår på grund av att 

respondenten  inte  förstår  frågorna  eller  att  andra  tekniska  problem  uppstår.  (Dahmström 

2005) Då många av de företag som ingår i studien ingår i mycket stora koncerner verksamma i 

hela världen är vi medvetna om att ett  fåtal av  respondenterna eventuellt  inte har  svenska 

som modersmål och att vissa problem med att förstå frågorna kan uppkomma. Vi har försökt 

att  begränsa  det  genom  att  höra  oss  för  på  de  arbetsplatserna  hur  väl  de  utländska 

medarbetarna  förstår det svenska språket. Vi har även  förstått att ett  fåtal har haft  tekniska 

problem med  enkäten.  I  några  fall  har  respondenten  tagit  kontakt med  oss  och  vi  har  då 

kunnat  lösa  problemet. Vi  är medvetna  om  att  det  naturligtvis  kan  finnas  fler  som  upplevt 
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tekniska  problem men  som  valt  att  inte  kontakta  oss.  Bortfallet  kan  även  uppstå  som  ett 

resultat  av  felskrivningar  (Dahmström  2005).  Vi  har  vid  insamlandet  av  respondenter  fått 

emailadresser  till  samtliga  respondenter  och  det  är  de  som  är  utgångspunkten  för  vart 

webenkäten  skickas ut.   Om  vi  av misstag  fått  fel  adress  eller  skrivit  fel  adress  kan bortfall 

uppstå. Vi har  försökt att hantera det genom att vara mycket noggranna vid  insamlingen av 

emailadresser. Vi har flertalet gånger gått igenom mailadresserna och namnen för att undvika 

felskrivningar.  De  adresser  som  har  skapat  en  tveksamhet  har  kontrollerats  genom  att  vi 

återigen tagit kontakt med företaget i fråga.  

En  ytterligare  felkälla  är  de mät‐  och  bearbetningsfel  som  kan  uppstå. Mätfel  uppstår  om 

respondenten uppger ett svar som  inte överensstämmer med vad som är sant.  (Dahmström 

2005) Mätfelen kan uppstå om respondenten  inte kan eller  inte vill svara på frågorna. Det är 

därmed av mycket  stor betydelse att  rätt person besvarar enkäten. Om enkäten av misstag 

inte  skickats  till  rätt person  kan mätfel uppstå.  I många  fall har  respondenten  tagit  kontakt 

med oss och meddelat att denne inte är rätt person att besvara enkäten. De har i sin tur, när 

det  varit  möjligt,  vidarebefordrat  enkäten  till  en  mer  lämpad  person  att  besvara  den. 

Naturligtvis  kan  det  finnas  ett  antal  som  inte  tagit  kontakt med  oss  och  vissa mätfel  kan 

därmed ha uppstått. Vi har även försökt att minska mätfelen i enkäten genom att vara tydliga 

med  att  skriva  ut  förklaringar  till måtten  för  att  undvika  tveksamheter.  Samtidigt minskar 

tydligheten risken för fria tolkningar. Vi har dock kunnat urskilja att det råder viss tveksamhet 

om vilka mått  som klassas  som  lönsamhetsmått,  trots att vi  försökt vara mycket noggranna 

med att skriva ut förklaringar. Av ovan nämnda anledningar går det därmed inte att uteslutna 

att vissa mätfel har uppstått.   

Anledningen till att alla frågor har ett ”ingen åsikt” alternativ är att vi inte vill tvinga någon att 

svara på frågor som de inte anser sig ha kunskap om och därmed påverka resultatet felaktigt. 

Att  vissa  frågor  kan  upplevas  som  känsliga  kan  också  leda  till  att  respondenten  inte  svarar 

uppriktigt på frågan eller väljer att inte svara. Eftersom alla respondenter är anonyma hoppas 

vi undvika den typen av mätproblem.  

Bearbetningsfel kan uppstå om den  insamlade data behandlas felaktigt, vilket kan  leda till att 

resultatet  påverkas.  I  vårt  fall  kan  bearbetningsfel  ha  uppstått  vid  själva  kodningen  och 

bearbetningen av data samt vid eventuella maskinella fel som kan uppkomma när vi fört data 

mellan olika dataprogram. (Dahmström 2005) 
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Slutligen finns en risk för tolkningsfel av datamaterialet på grund av bristande kunskaper om 

de statistiska analysmetoderna. Vi har försökt att begränsa tolkningsfelen genom att rådfråga 

statistiker när det har uppkommit oklarheter.  

2.3.6 Bortfallsanalys 

Studiens  svarsfrekvens  på  25  procent  kan  inte  anses  tillräckligt  tillfredställande  för  att  dra 

generella slutsatser om hela populationen. Det finns ofta anledning att misstänka att de som 

inte svarat skiljer sig från de som svarat (Lekvall och Wahlbin 2001). För att det ska vara möjligt 

att generalisera är det därför av stor vikt för studien att undersöka om så är fallet. Nedan visas 

en  tabell  för  de  svarande  företagen  fördelat  på  de  olika  storleksklasserna.  Tabellen  visar 

observerat värde i studien och förväntat värde på antal svarande i respektive storleksklass. Av 

tabellen kan det utläsas att det råder en viss skillnad mellan det observerade antalet och det 

förväntade antalet  i den  lägsta  respektive de  större  storleksklasserna.  I  storleksklassen 200‐

499  kan  utläsas  att  färre  har  svarat  än  de  antal  svar  som  borde  erhållits  i  storleksklassen. 

Samtidigt har  fler  svarat  i  storleksklasserna  1500 och uppåt  än  vad  som  var  förväntat.  I de 

mittersta storleksklasserna råder en mycket liten skillnad.  

Tabell 1: Observerade samt förväntade antal svarande 

Att  svarsfrekvensen är  snedfördelad  kan naturligtvis påverka  studiens generaliserbarhet och 

därmed  studiens  validitet,  vilket  är  viktigt  att  ta  i  beaktning.  För  att  undersöka  hur  stor 

snedvridningen är genomfördes ett chi två test. (Tabell 2) 

 

 

 

 

Antal anställda:  Observerat antal:  Förväntat antal: 

200‐499  44  60 

500‐999  24  23,5 

1000‐1499  7  7,8 

1500‐1999  4  2 

2000‐2999  7  2 

3000 eller fler  12  3 

Totalt:  98   
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Tabell 2: Chi två test av bortfallet 

 Chi  två  testet  visar  ett  värde  på  37,983 med  fem  frihetsgrader.  Enligt Oakshott  (1998)  ska 

värdet för att vara signifikant på en 95 procentig nivå vara under 11, 070. Testet visar tydligt 

att det finns en relativt stor snedvridning i antal svarande, något som vi redan kunnat utläsa i 

tabell 1. Att en sådan snedvridning finns påverkar naturligtvis resultatets generaliserbarhet på 

hela populationen.  I vår  studie har  företagen  i de  större  storleksklasserna valt att  svara  i en 

mycket större utsträckning än  företagen  i storleksklassen 200‐499. Att  fler har svarat än vad 

som var förväntat i de större storleksklasserna påverkar också snedvridningen och möjligheten 

att generalisera,  trots att det är positivt att  fler valt att  svara. Vad det beror på kan vi bara 

spekulera i. En anledning kan vara att de eventuellt anser att de har större nytta av resultatet. 

Vi kan med mycket stor säkerhet uttala oss om de större företagen där svarsfrekvensen är nära 

100 procent. Däremot är det  svårare att uttala oss  inom den minsta  storleksklassen. Vi har 

emellertid kunnat utläsa att svaren skiljer sig mycket  lite mellan stora och små företag, vilket 

tyder på att studien, trots snedvridningen kan ge en representativ bild av hela populationen.  

Vi har därför, med utgångspunkt att läsaren tar snedvridningen i beaktning, valt att presentera 

vårt resultat generaliserat på hela populationen. Vi anser att studien trots sina begränsningar 

kan ge en god indikation om verkligheten. 

  Antal: 

Population:  409 

Undertäckning:  11 

Övertäckning:  5 

Partiellt bortfall:  53 

Individ bortfall:   242 

Totalt antal svarande:   98 
Tabell 3: Beskrivning över populationen 

Av populationen på 409  stycken  som vi  fick  från SCB:s  företagsregister var det elva  stycken 

företag  som  vi  inte  kunde  få  tag  på med  de  uppgifter  vi  fått  från  SCB.  De  elva  företagen 

hanteras som undertäckning. Enkäten skickades således ut till 397 företag. Av de 397 valde 156 

att besvara enkäten helt eller partiellt,  vilket motsvarar en  svarsfrekvens på 39 procent. Av 

Test Statistics  Storleksklass 

Chi‐Square  37,983a 

Df  5 

Asymp. Sig.  0 

a. 3 cells (50,0%) have expected frequencies less than 5. 
The minimum expected cell frequency is 2, 0. 
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dem  hanterades  fem  företag  som  övertäckning  då  de  inte  har  mer  än  200  anställda. 

Övertäckning  är  enkelt  att  justera  genom  att  helt  enkelt  ta  bort  de  företagen  ur 

undersökningen. Av de 156 som helt eller partiellt besvarat enkäten var det 53 stycken som 

inte fullföljt hela, så kallat partiellt bortfall. Då de har avbrutit redan under del två har vi valt 

att räkna bort dem ur studien då de  inte bidrar med något relevant. Kvar efter  justeringarna 

var 98 företag som fullföljt hela enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 25 procent.  

Det är även av  intresse att ta reda på varför en stor del av populationen valt att  inte besvara 

enkäten. Nedan visas en tabell över anledningarna till bortfall.  

Anledning till bortfall:  Antal: 
Antal i 
procent: 

Har inte varit tillgängliga under undersökningsperioden  24 st  54,5 % 

Fel mailadress  3 st  7 % 

Inte rätt person att besvara enkäten  6 st  14 % 

Engelsktalande som inte kan besvara avancerade frågor på svenska 2 st  4,5 % 

Enkäten fungerande inte tekniskt  2 st  4,5 % 

Har inte haft tid att besvara enkäten  2 st  4,5 % 

Har inte mer än 200 anställda  2 st  4,5 % 
Är inte tillverkande enheter  2 st  4,5 % 

Tror inte de kan bidra till studien  1 st  2 % 
Totalt:  44 st  100 % 
Tabell 4: Anledningar till bortfall 

De 44 stycken som har svarat representerar 18 procent av de 242 som inte besvarat enkäten, 

varken helt eller partiellt. Det är viktigt att poängtera att de anledningar som kommit oss till 

kännedom  inte  behöver  vara  representativa  för  hela  populationen.  De  anledningar  som 

redovisas ovan baseras på den information vi fått från respondenter i populationen som själva 

tagit kontakt med oss. Vi vet med andra ord inget om de som varken svarat eller kontaktat oss. 

Anledningarna  till  bortfall  kan  dock  ge  en  indikation  på  orsaker  till  bortfallet.  Vi  finner  det 

därför av värde att presentera dem även om de  inte nödvändigtvis ger en helt representativ 

bild av hela populationen.  

2.3.7  Tolkning och bearbetning av data 

Studiens data laddades ner från webtjänsten surveymonkey i en Excel fil. I surveymonkey kan 

data väljas att laddas ner kodad eller okodad. Vi valde det första då vi redan vid utformningen 

av enkäten valt att  förkoda alla  frågor där alternativen  rangordnades. Vidare ansåg vi  risken 

vara mindre för bearbetningsfel. För att göra datamaterialet mer hanterbart då det var relativt 

omfattande ändrade vi  strukturen på materialet  för att vara mer  lämpad  för  fortsatt analys. 
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För  att  analysera  datamaterialet  användes  statistik  programmet  SPSS  (Software  Statistical 

Package for Social Science). De statistiska testmetoder vi valt att använda oss av är att beräkna 

medelvärden och ställa upp 95 procentiga konfidensintervall inom vilket populationens sanna 

värde borde ligga. Vi har även ställt upp korstabeller för alla frågor för att kunna utläsa om det 

råder skillnader mellan olika storleksklasser och slutligen beräknat chi två test (Bilaga 4 och 5). 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet  beskriver  i  vilken  utsträckning  enkäten mäter  det  den  avser  att mäta.  Lekvall  och 

Wahlbin  (2001) menar att det är omöjligt att med  säkerhet bestämma om en mätmetod är 

valid. Istället får man utifrån mer subjektiva grunder bedöma enkätens validitet. Vidare tar de 

upp fem olika validitetsbegrepp; (1) direkt upplevd validitet, (2) begreppsvaliditet, (3) prediktiv 

validitet, (4) samtidig validitet och (5) innehållsvaliditet. Den direkt upplevda validiteten har vi 

kontrollerat genom  förstudien. Vi såg en  tydlig koppling mellan de  intervjuade och de  frågor 

som upplevdes  som något oklara. De oklara  frågorna arbetades om  för att öka  tydligheten. 

Genom att  testa enkäten  i  intervjuform  fick vi möjlighet att  få  feedback och ytterligare öka 

validiteten  i vår enkät. Begreppsvaliditeten uppstår när  resultatet  stämmer väl överens med 

teorin  och  tidigare  forskning.  Bristande  överensstämmelse  kan  dock  bero  på  att  teorin  är 

felaktig eller har förändrats. I vårt fall finns det ett gap mellan teori och praktik vilket tyder på 

att teorin inte stämmer överens med svensk praktik idag. Även innehållsvaliditeten kan anses 

vara god då enkäten innehållsmässigt överensstämmer med vår referensram och vad vi ämnar 

undersöka.  Storleken  på  bortfallet  samt  att  det  finns  en  relativt  stor  snedvridning  i  antalet 

svarande  påverkar  studiens  generaliserbarhet  och  därmed  validiteten  negativt.  Studien  ger 

således inte en helt representativ bild av verkligheten. 

Reliabiliteten beskriver  i  sin  tur enkätens  förmåga att motstå  inflytande  från  slumpen under 

själva intervjusituationen. Om undersökningen upprepas ett flertal gånger och resultatet varje 

gång  blir  konstant,  har  undersökningen  hög  reliabilitet.  (Lekvall  och Wahlbin  2001)  Vidare 

diskuterar  de  en  rad  faktorer  som  påverkar  reliabiliteten  i  en  undersökning.  Det  kan  vara 

föränderliga egenskaper hos individen, exempelvis trötthet och stress. Vi har valt att skicka ut 

enkäten  på  morgonen  med  förhoppning  om  att  majoriteten  ska  vara  utvilad  och  mindre 

stressad vid den tidpunkten, något som naturligtvis inte går att veta med säkerhet. Oklarheter i 

enkäten  som  påverkar  respondenter  olika  och  lämnar  utrymme  för  fria  tolkningar  har  vi 

försökt att begränsa genom att ha  förklaringar och översättningar vid de  frågor  som annars 

kan skapa missförstånd alternativt öppna upp för fria tolkningar. Layout faktorer har vi försökt 
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ta  hänsyn  till  genom  att  göra  enkäten  så  tydlig  som  möjligt  samt  ha  ordentligt  med 

svarsutrymmen  där  respondenten  själv  kan  fylla  i.  Rena  slumpfaktorer  som  exempelvis  att 

respondenten tröttnar på att fylla i enkäten alternativt gissar för att denne inte kan svaret på 

frågan är  svårt att helt undvika. Situationsinbundna  faktorer och  intervjuareffekter  som helt 

undviks  vid  en  enkätundersökning  påverkar  reliabiliteten  i  vårt  fall  positivt.  Genom  att  ha 

tydliga och förståeliga frågor samt genom att minimera risken för fria tolkningar anser vi att vi 

kunnat öka reliabiliteten. Att vi har genomfört en förstudie samt en bortfallsanalys har också 

bidragit till en ökad reliabilitet.  

Företag och andra sociala fenomen ändras dock över tiden. Det är inte säkert att svaren blir de 

samma  om  studien  genomförs  igen.  Vår  studie  gäller  för  den  nuvarande  tidsperioden  och 

likaså gäller för de generaliseringar vi ämnar göra.   
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3 Referensram 

3.1 Svensk kalkyltradition 

Svensk kalkyltradition har sitt ursprung  i  tyska  redovisningsprinciper, vilka är mer utvecklade 

än  anglosaxiska  principer  för  redovisning.  Vidare  har  de  enhetliga  principer  för 

självkostnadskalkylering  (EP) som kom år 1936 haft mycket stor  inverkan på utvecklingen av 

kalkyleringsmetoderna  i  Sverige.  Den  amerikanska  kalkyltraditionen  har  ett  anglosaxiskt 

ursprung  istället  för  tyskt,  vilket  har  bidragit  till  olika  kalkyltraditioner  i  länderna.  Den 

dominerade metoden  för kalkylering  i båda  länderna är självkostnadskalkylering. Den största 

skillnaden mellan den anglosaxiska och de tysk‐svenska kalkylmetoderna är att de anglosaxiska 

använder  påläggskalkyler  med  direkt  lön  som  bas  medan  de  tysk‐svenska  använder  en 

utvecklad självkostnadskalkyl. Att den tysk‐svenska är mer utvecklad beror enligt Nehler (2001) 

på ett antal faktorer; (1)  kostnadsreduceringsfokus, de amerikanska företagen fokuserar på en 

reducering av direkt  lön vilket minskar den kalkylerade produktionskostnaden. Fokus  för det 

tysk‐svenska  är  istället  själva  kostnadsstället.  Genom  att  kontrollera  effektiviteten  i 

kostnadsstället har det varit möjligt att beräkna noggrannare produktionskostnader. (2) Även 

syftet med  kalkylen  skiljer  sig  åt.  I  det  tysk‐svenska  har  syftet  varit  att  på  ett  korrekt  sett 

avspegla produktionsförhållandena. I det anglosaxiska har ansvarsfördelning varit ett viktigare 

syfte.  (3)  Antal  kostnadsställen  varierar  stort  mellan  det  tysk‐svenska  och  anglosaxiska. 

Kostnadsstället har mycket stort fokus i de tysk‐svenska kalkylmetoderna. Detta avspeglar sig i 

att svenska företag normalt har många kostnadsställen (1000‐2000) medan det i amerikanska 

företag  ofta  används  enbart  ett  eller  ett  fåtal  kostnadsställen.  (4)  Svenska  företag  fördelar 

omkostnader  med  tvåstegsfördelning.  Det  innebär  att  de  använder  sig  av  förberedande 

kostnadsställen medan det I USA ses som en innovation att fördela omkostnader på det sättet. 

(5) Svenska  företag använder även differentierade påläggsbaser  för att  fördela omkostnader 

på ett  riktigt sätt.  I USA används  fortfarande direkt  lön  i stort sett som enda påläggsbas.  (6) 

Kapitalkostnader som kalkylränta och kalkylmässiga avskrivningar rekommenderades redan av 

EP vilket har bidragit till att många svenska företag inkluderar kapitalkostnaden i sina kalkyler, 

något  som  inte  sker  i  lika  stor  utsträckning  i  amerikanska  företag.  (Nehler  2001)  Sveriges 

kalkyleringstraditioner skiljer sig av den anledningen avsevärt från de metoder som används  i 

USA.  
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3.2 Styrning 

Ekonomisk styrning är ett verktyg för att implementera företagets strategi. Strategin syftar i sin 

tur  till att beskriva hur organisationen  ska gå  till väga  för att uppnå  sina mål.  (Anthony och 

Govindarajan  2003)  I  divisionaliserade  organisationer  delegeras  ansvar  till  de  operativa 

divisionerna  och  enheterna.  Beslut  kan  därmed  fattas  av  dem  som  innehar  den  största 

kunskapen inom området vilket resulterar i att beslutsprocessen blir effektivare. (Anthony et al 

2005)  I  decentraliserade  organisationer måste  ledningen  enligt  Bouwens  och  Speklé  (2007) 

skapa förhållanden där chefer och anställda blir motiverade att arbeta för att uppnå företagets 

övergripande mål. En nackdel är dock att ledningen inte har kontroll över de olika enheterna i 

lika stor utsträckning som de har genom en centraliserad styrning. Ingen ledning är därför redo 

att  decentralisera  ansvar  om  de  inte  innehar medel  för  att  kontrollera  enheterna  (Spiller 

1988).  Av den anledningen behövs metoder för hur utvärdering av enheterna ska ske och ett 

fungerande utvärderingssystem är därför av stor vikt.  

Det  finns  flertalet metoder  som  ledning  och  chefer  kan  använda  sig  av  för  att  styra  och 

kontrollera  sin  organisation.  Merchant  och  Van  der  Stede  (2007)  belyser  fyra  olika 

huvudmetoder  för  styrning;  (1)  resultatstyrning,  (2)  operationell  styrning  av  aktiviteter,  (3) 

kulturell  styrning  och  (4)  personell  styrning.  Huvudmetoder  används  alltid  i  kombinationer 

med  varandra  för  att  uppnå  en  väl  fungerande  styrning.  I  divisionaliserade  och 

decentraliserade  organisationer  används  vanligen  någon  form  av  resultatstyrning.  För  en 

effektiv  resultatstyrning  krävs  att  företaget;  (1)  definierar  mål,  (2)  sätter  mål  för  vad  de 

anställda ska uppnå, (3) mäter utfallet på de definierade målen, (4) kopplar belöningar till det 

önskade utfallet. (Merchant och Van der Stede 2007) Att rätt mål sätts är av stor vikt då det 

påverkar de anställdas inställning till vad som är väsentligt i organisationen. Om målen inte är 

kongruenta med företagets övergripande mål kan det leda till att anställda uppmuntras till att 

fokusera på fel saker. Att bestämma vad som ska mätas är därför av stor betydelse (Ittner och 

Larcker 1998). Det kan vara både finansiella mål som mäts med hjälp av exempelvis ROA, EBIT 

eller vinst per aktie (EPS) eller mål av icke finansiell karaktär som kundnöjdhet, marknadsandel 

med flera.  ”What you measure is what you get” är ett vanligt förekommande uttryck om hur 

valet  av  mätmetod  påverkar  utfallet.  Det  är  således  viktigt  att  ha  i  åtanke  att  valet  av 

mätmetod kommer att påverka den anställdes handlingar.  För att resultatstyrning ska fungera 

effektivt  krävs  vidare  att mål  sätts  upp  för  varje  aspekt  som  ska  utvärderas. Det  är  viktigt 

eftersom det skapar en stimulans över handlingar och ökar de anställdas motivation samtidigt 

som det ger de anställda en möjlighet att påverka och tolka sina egna handlingar. Till sist bör 
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målen kopplas till belöning. Det är viktigt att belöningssystemet är kopplat till organisationens 

mål och att den anställda belönas efter hur väl de uppsatta målen uppfyllts (Svensson 2001). 

Ett  väl  fungerande  utvärderingssystem  är  således  avgörande  för  att  utvärdera  hur  väl  ett 

företag uppnår sina mål och  för att kunna belöna chefer och anställda  för goda prestationer 

(Ittner och Larcker 1998). Det finns som ovan nämnt flertalet olika metoder för att utvärdera 

resultatenheter. Vanligt är att använda någon  form av utvärderingsmått. Merchant and Van 

der Stede (2007) delar in utvärderingsmått i tre kategorier; (1) redovisningsbaserade mått som 

består  av  resultatmått,  exempelvis  EBIT  och  lönsamhetsmått,  exempelvis  ROI,  (2) 

aktierelaterade mått, exempelvis p/e‐ tal och (3) en kombination av olika mått, vilket kan bestå 

av en blandning av ovan nämnda två kategorier alternativt en kombination av dessa och  icke 

finansiella mått.   

3.2.1 Redovisningsbaserade mått 

De flesta organisationer använder redovisningsbaserade mått för utvärdering av divisioner och 

affärsenheter  (Neely  et  al  2000; Merchant  och  Van  der  Stede  2007).  För  att  få  chefer  att 

prestera  maximalt  krävs  incitament  som  i  sin  tur  oftast  tar  sig  uttryck  i  någon  form  av 

ersättning när målen uppfylls (Aggarwal och Samwick 1999). Att redovisningsbaserade mått är 

så  pass  vanligt  förekommande  förklaras  bland  annat  av  de  många  fördelar  som  måtten 

innehar. 

Måtten har en stor  fördel mot  icke  finansiella mått då de kan mätas  regelbundet och under 

korta  perioder.  Vidare  är  de  relativt  precisa  och  objektiva,  vilket  minskar  risken  för 

feltolkningar. Objektiviteten  kan  dock  ifrågasättas  när  det  i många  fall  inte  finns  enhetliga 

metoder  för hur måtten  ska beräknas  (Neely 1999; Walsh 1996; Anthony och Govindarajan 

2003)  Då  måtten  kan  anpassas  till  olika  nivåer  inom  organisationer,  kan  de  oftast  lätt 

kontrolleras,  något  som  är  en  förutsättning  för  att måtten  ska  kunna  fungera  effektivt  för 

utvärdering. Måtten är ofta lättillgängliga då de redan finns framtagna för andra ändamål och 

är enkla att förstå eftersom måtten i stort används i alla företag och är allmänt accepterade för 

utvärdering.  De  är  också,  som  ett  resultat  av  ovan  nämnda  fördelar,  en  relativt 

kostnadseffektiv metod för utvärdering av enheter. (Merchant och Van der Stede 2007) 

Trots de många fördelarna är de redovisningsbaserade måtten långt ifrån perfekta indikatorer 

på  företagets värde. Precis som måtten har många  fördelar är de även  förknippade med ett 

antal nackdelar. Neely  (1999)  räknar upp en  rad nackdelar med  traditionella  finansiella mått 

bland  annat  tar  han  upp  att  de;  (1)  uppmuntrar  till  kortsiktigt  tänkande  som  exempelvis 
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uppskjutande av investeringar, (2) saknar strategiskt fokus och tillhandahåller inte information 

om kvalitet, mottaglighet och  flexibilitet samt  (3) misslyckas med att ge  information om vad 

kunder vill ha och hur konkurrenter presterar.  

Vidare menar Neely (1999) samt Johnson och Kaplan (1987) att måtten fokuserar på historisk 

data.  Rapporter  som  beskriver  vad  som  har  hänt  i  föregående  period  ger  inte  tillräcklig 

information om  framtida värden. Enhetschefer är  intresserade av vad som kommer att ske  i 

kommande perioder. Det  kan  således  ifrågasättas huruvida historisk  information  lämpar  sig 

som indikator om företagets ekonomiska värde, något som Johnson och Kaplan (1987) menar 

uppstår genom framtida kassaflöden.  

Enligt Watts  (2003) påverkas det  redovisningsbaserade  resultatet av de  relativt konservativa 

regler  som  råder  inom  redovisningen. Här kan nämnas den  så kallade  försiktighetsprincipen 

som innebär att vinster inte tas upp förrän de är konstaterade medan förluster tas upp så fort 

de är befarade. Problem kan lätt uppstå på grund av att periodiseringen mellan inkomster och 

utgifter inte matchas fullt ut. Investeringar i immateriella tillgångar är ofta också missgynnade 

då  de  behandlas  som  kostnader  istället  för  investeringar.  Sådana  investeringar  kommer 

således  försämra  resultat kortsiktigt. Matchningen mellan prestation och  resultat kan därför 

vara  svag.  (Greve  2009)  Följande  regler  bidrar  därmed  till  vissa  incitament  att manipulera 

information för att uppnå ett bättre resultat.  

Av diskussionen ovan kan slutsatsen dras att de redovisningsbaserade måtten är förknippade 

med  såväl  fördel  som  nackdelar.  Enligt  Reece  och  Cool  (1978)  har  många  företag  trots 

nackdelarna valt att använda sig utav måtten då fördelarna kan anses väga upp de nackdelar 

som måtten är förenade med. Vidare menar de att måtten fungerar bra så länge en kännedom 

om  nackdelarna  finns.  Det  är  således  viktigt  att  vara  medveten  om  de  olika  mät‐  och 

beteendeproblem som kan uppstå när måtten används.  

Redovisningsbaserade resultatmått 

EBIT  och  EBITDA  är  vanliga  resultatmått  som  återfinns  i  företagens  resultaträkning. 

Resultaträkningen  ger  en  bild  av  hur  företaget  presterar  i  absoluta  termer  till  skillnad  från 

lönsamhetsmåtten som visar företagets prestationer i procent. (Damodaran 2002)  

Nettoförsäljning 
 Driftkostnader

EBIT  Rörelseresultat
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EBIT är företagets resultat före räntor och skatt. Måttet tar således inte hänsyn till företagets 

kapitalstruktur vilket följaktligen gör det lättare att jämföra företag och enheter emellan. (Hey‐

Cunningham 2007) 

 

Nettoförsäljning 
 Driftkostnader

EBIT
 

 Avskrivningsutgifter 
 Amorteringsutgifter

EBITDA
 

 

EBITDA  är  företagets  resultat  före  räntor,  skatt,  avskrivningar  och  amorteringar. Då  EBITDA 

bortser  från askrivningar och amorteringar kan det sägas vara ett ungefärligt uttryck  för hur 

stort kassaflöde som genereras i den löpande verksamheten (Hansson et al 2006). 

Redovisningsbaserade lönsamhetsmått 

Gemensamt för de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten är att de är ett kvotmått som kan 

användas för utvärdering av ett företag och dess enheter. Lönsamhetsmåtten lämpar sig även 

väl  för  jämförelser mellan  företag.  (Damodaran  2002)  Att måtten  är  redovisningsbaserade 

innebär att de baseras på  information som hämtas ur  företagets  resultat‐ och balansräkning 

(Greve  2009).  För  att  jämförelser  ska  vara  så  effektiva  som  möjligt  krävs  att  nämnaren 

beräknas enhetligt. Som ovan nämnt kan  lönsamhetsmått beräknas på en mängd olika  sätt, 

vilket minskar möjligheten  till  korrekta  jämförelser  (Neely  1999; Walsh  1996;  Anthony  och 

Govindarajan 2003). Både täljaren och nämnaren i måtten kan innehålla alla eller enbart en del 

av företagets räkenskaper, vilket resulterar i att en mängd olika varianter uppstår.  

Ett av de  vanligaste  förekommande  redovisningsbaserade  lönsamhetsmåtten är ROI.  (Spiller 

1988; Gordon och  Iyengar 1996; Kaplan 1984; Dearden 1969; Merchant och Van der  Stede 

2007)  

ROI
Investeringens nettoresultat
Kostnaden för en investering

 

Return  on  Investment  (ROI),  avkastning  på  investeringar,  är  ett  vinstmått  som  ställer 

nettoresultatet  av  en  investering  i  relation  till  investeringens  totala  kostnader. Måttet  kan 

även  beräknas  som  divisionens  eller  hela  företagets  nettoresultat  i  förhållande  till  totala 

investeringar inom divisionen alternativt företaget. (Kaplan 1984) 
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Det finns en uppsjö av litteratur på området om ROI. Flertalet som diskuterar dess brister men 

också många som förespråkar dess användande. Kritiken mot måttet har dock ökat de senaste 

årtiondena.6  Många  av  de  effekter  som  uppstår  med  ROI  är  desamma  för  de  andra 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmåtten. Att använda sig utav ett Du Pont schema7 kan vara 

lämpligt för att skapa sig en större förståelse för alla de faktorer som påverkar beräkningen av 

ett företags lönsamhetsmått. Du Pont schemat nedan beskriver en mer ingående beräkning av 

ROI. Positivt är att ROI måttet fångar upp många av de aktiviteter som chefer är ansvariga för 

(Seal et al 2006). Måttet får chefer att ta ställning till relationen mellan intäkter, kostnader och 

investeringar  (Greve 2009). För att ROI  ska ge en  så korrekt bild  som möjligt över enhetens 

egna prestationer krävs det att endast  faktorer som divisionscheferna kan påverka ska  ingå  i 

ROI.  Inkluderas även aktiviteter som sker på andra ställen  i organisationen och som enheten 

inte kan kontrollera ger det enligt Spiller (1978) en snedvriden bild av divisionens prestation.   

 

Figur 1: Du Pont schema 
 Källa: Dearden (1969) s. 126 

 

                                                 

6  Se  exempelvis  Reece  and  Cool  (1978),  Spiller  (1988), Dearden  (1969),  Cooper  et  al  (2000),  Kaplan 
(1984) 

7 Först utvecklat av Du Pont  (1920). Även använt av Dearden  (1969) och Merchant och Van der Stede 
(2007)  
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Enligt  Dearden  (1969)  är  den  största  faran  med  ROI  måttet  att  det  förenklar  en  mycket 

komplex  beslutprocess.  Om  företag  enbart  använder  sig  av  ROI  som  utvärderingsmått  blir 

själva  investeringsbeslutsprocessen orealistisk. Vidare menar han att  fokus  inte  ligger på hur 

enhetschefen  uppnår  sitt mål,  så  länge målet  uppfylls,  vilket  kan  leda  till  att  inget  verkligt 

värde  skapas  för  företaget.  Det  kan  exempelvis  göras  genom  att  kortsiktigt  minska 

kostnaderna  för  investeringar eller att helt undvika nyinvesteringar alternativt öka priser och 

försäljningsvolym  (Seal  et  al  2006).  Ett  beslut  som  ökar  ett  företags  lönsamhetsmått  kan 

således samtidigt minska dess ekonomiska värde.   

Det  finns  flera andra  redovisningsbaserade  lönsamhetsmått, varav ROI bara är ett av många 

som  används.  Trots den  stora mångfalden  av olika mått mäter  flera  av måtten på  ett  eller 

annat  sätt  avkastningen  på  företagets  tillgångar  (ROA).  (Walsh  1996)  En  presentation  och 

uträkning av de vanligaste lönsamhetsmåtten enligt litteraturen följer nedan. Läsaren bör vara 

uppmärksam  på  att  det  finns  flera  sätt  att  beräkna måtten  på.  Vi  har  valt  att  presentera 

måtten  enligt  beräkningarna  som  följer.  Vår  uppsats  behandlar  således  måtten  med 

utgångspunkt i följande beräkningar.  

ROA
EBIT Finansiella intäkter

Totala Tillgångar
 

Return  on  Assets  (ROA),  avkastning  på  totala  tillgångar,  beskriver  hur  effektivt  ett  företag 

använder sina tillgångar för att generera vinster. Måttet visar effektiviteten oberoende av hur 

verksamheten har finansierats. (Hansson et al 2006) 

ROCE
EBIT Finansiella intäkter

Totala Tillgångar Räntefri finansiering
 

Return  on  Capital  Employed  (ROCE),  avkastning  på  sysselsatt  kapital,  mäter 

prestationsförmåga och  lönsamhet på kapitalinvesteringarna  i  företaget, det vill säga hur väl 

företaget  använder  sina  sysselsatta  tillgångar  för  att  generera  vinster. Det  som  skiljer ROCE 

från  ROA  är  att  de  kortfristiga  icke  räntebärande  skulderna  inte  tas  med  i  beräkningen. 

(Hansson et al 2006) 
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ROE
Nettoresultat
Eget Kapital

 

Return on Equity  (ROE), avkastning på eget kapital, mäter  lönsamhet genom att beskriva hur 

mycket av vinsten som genereras av det egna kapitalet. Måttet visar ägarnas krav på långsiktig 

avkastning på det egna kapitalet. (Hansson et al 2006) 

ROC
EBIT Finansiella intäkter

Totalt Kapital
 

Return on Capital (ROC), avkastning på totalt kapital, beskriver hur väl ett företag använder det 

totala kapitalet för att generera vinster. (Damodaran 2002) 

3.3 Problem 

3.3.1 Mätproblem 

Enligt  Johnson  och  Kaplan  (1987)  leder  redovisningsbaserad  information  till  ett  antal 

mätproblem.  Det  är  främst  tre  anledningar  som  ger  upphov  till  mätproblem.  Den  första 

anledningen är att  informationen är för sen då den grundar sig på historisk data, det vill säga 

informationen kommer alltid efter att en händelse har ägt rum. Den säger därmed  inget om 

framtiden utan bara vad som  tidigare  skett. Det kan  leda  till att produktiviteten hämmas då 

det uppstår en allt för stor fokusering på att försöka förklara avvikelser istället för att fokusera 

på  framtida värdeskapande aktiviteter.   För det andra är  information  för aggregerad då den 

inte säger något om det operativa  innehållet. Den redovisningsbaserade  informationen kan  i 

ett  enda  mått  beskriva  effekterna  av  tusentals  transaktioner  i  ett  företag  (Greve  2009). 

Slutligen blir informationen snedvriden på grund av dåliga allokeringsprinciper som uppstår av 

schablonmässiga  fördelningar  av  indirekta  kostnader. Att  informationen  blir  snedvriden  kan 

leda till att felaktiga beslut fattas vid exempelvis prissättning. (Johnson och Kaplan 1987)  

3.3.2 Beteendeproblem  

Kortsiktigt tänkande 

Kortsiktigt  tänkande  kan  sammanfattas  som  de  beslut  och  resultat  som  uppkommer  av 

handlingar som på kort sikt är ultimat men suboptimalt på lång sikt. (Laverty 1996) Kortsiktigt 

tänkande uppstår således när chefer  lägger större vikt på att uppnå kortsiktiga vinster  istället 

för  att  fokusera  på  värdeskapande  aktiviteter  som  på  lång  sikt  kan  generera  vinster.  Ett 

exempel  som  är  återkommande  för  alla  beteendeproblem  är  att  nödvändiga  investeringar 
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skjuts upp  (Neely 1999). Beteendet med  kortsiktighet  kan enligt  Johnson och Kaplan  (1987) 

orsakas av en allt för kort mätperiod vid utvärdering av prestationer. Att fokusera på att öka 

rapporterade resultat medan företagets långsiktiga ekonomiska hälsa uppoffras är den största 

nackdelen med  redovisningsbaserad  information  (Johnson  och  Kaplan  1987).  Enligt  Laverty 

(1996) ligger problemet med kortsiktigt tänkande i att det handlingsalternativ som på kort sikt 

är bäst inte alltid är detsamma som det handlingsalternativ som är bäst långsiktigt. Genom att 

divisionschefer utvärderas med hjälp  av  lönsamhetsmått  kan det bidra  till  en  fokusering på 

ökning av måttet för divisionen eller enheten istället för att öka företagets ekonomiska värde. 

Vidare menar Laverty att en möjlig förklaring till kortsiktighet är bristfälliga styrningsverktyg.  

Kortsiktighet  kan  således  delas  in  i  två  kategorier;  (1)  kortsiktighet  som  påverkar 

investeringsbeslut och (2) kortsiktighet som rör den operationella verksamheten.  

Seal  et  al  (2006);  Laverty  (1996);  Reece  och  Cool  (1978);  Neely  (1999)  menar  alla  att 

användandet av  lönsamhetsmått kan ge upphov till att nödvändiga  investeringar skjuts upp  i 

syfte  att  öka  lönsamhetsmått  som  exempelvis  ROI.  Anledningen  är  att  investeringarna, 

åtminstone  tillfälligt,  troligtvis kommer att  leda  till ett sämre resultat  för enheten alternativt 

organisationen. Det uppstår således incitament till att undvika investeringar som kan inbringa 

stora  ekonomiska  fördelar  i  framtiden.  Sådana  investeringar  kan  exempelvis  vara;  forskning 

och  utveckling  (FoU),  personalutveckling  samt  goodwill,  vilka  alla  syftar  till  att  bidra  till  en 

ökning av företagets ekonomiska värde. Avskrivningstiden och påverkan av inflation gör också 

att äldre tillgångars värde överskattas. Divisioner med flertalet äldre tillgångar kommer således 

att uppvisa ett högre ROI än en division med nyare tillgångar, utan att de facto säga något om 

det  verkliga  värdet. Av den  anledningen  skapas därmed  incitament  till  att behålla  tillgångar 

längre än vad som anses optimalt alternativt kan det bidra till ett ökande av leasade tillgångar. 

Det kan följaktligen bidra till att dåliga investeringsbeslut fattas alternativt att nyinvesteringar 

helt undviks.  (Kaplan 1984) När  investeringar  som är nödvändiga  för  företaget  inte görs kan 

det  leda  till  att  företaget  förlorar  konkurrensfördelar  eller  rent  av  förlorar  sitt  tekniska 

ledarskap (Laverty 1996). 

Den operationella kortsiktigheten uppstår när chefer utövar handlingar för att öka kortsiktiga 

vinster  på  bekostnad  av  de  långsiktiga  strategiska  målen.  Genom  att  medvetet  förlägga 

intäkter  och  kostnader  till  den  period  de  ger  störst  nytta,  kan  kortsiktiga  vinster  uppnås 

(Merchant 1989). Beteendet kan uppstå vid perioder med exempelvis dålig försäljning. När det 

finns en  risk att målen  inte kommer att kunna uppfyllas kan det  finnas  incitament att vidta 

åtgärder  för att  få ned kostnaderna eller  tillfälligt öka  försäljningen. Ett exempel är att  säga 
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upp  anställda  för  att  längre  fram,  när  försäljningen  ökat  återanställa  dem.  (Banks  och 

Wheelwright  1979)  För  att  få  försäljningen  att  öka  innan  periodens  slut  kan  företaget 

eventuellt  erbjuda  distributörerna  och  leverantörer  sänkta  priser. Detta  fenomen  kallas  att 

stuff  the channel8 vilket kan  skada  framtida  försäljning. Denna  typ av beteende uppkommer 

enligt Greenberg (1997) oftast i slutet på en period med svaga försäljningssiffror.   

Suboptimering 

När en organisation växer  i storlek och blir mer komplex sker en specialisering av kunskap till 

chefer  inom  olika  divisioner  och  affärsenheter.  En  högre  effektivitet  uppnås  genom  att  de 

individer  som  innehar  kunskapen  även  får  fatta beslut  för  sin  enhet. Decentralisering  är  en 

utvecklingstendens  som ökat de  senaste  årtionden  inte minst  inom  stora  företag  (Svensson 

2001). Decentralisering kan även  innebära att chefer,  till vilka ansvar har delegerats,  inte  till 

fullo  förstår  eller  helt  enkelt  ignorerar  hur  deras  handlingar  påverkar  organisationen  i  sin 

helhet.  Inte  heller  är  det  säkert  att  målen  ser  likadana  ut  i  enheten  som  de  gör  för 

organisationen  i  stort. De många  fördelar  som decentralisering medför kan  således medföra 

negativa  aspekter  för  företaget.  (Bouwens  och  Speklé  2007)  Det  kan  leda  till  att  de  olika 

enheterna eller divisionerna tenderar att sätta sina egna intressen framför företagets intressen 

vilket medför att suboptimering uppstår. 

Enligt Oxford Dictionary of Business  är  suboptimering  en  situation  som  förekommer när  ett 

systems  olika  individuella  delar  inte  arbetar  tillsammans  för  att  uppnå  optimal  synergi.  

Användandet  av  redovisningsbaserade  lönsamhetsmått  kan  leda  till  att  chefer  väljer  att 

genomföra  handlingar  som  får  deras  enhet  att  generera  positiva  resultat men  som  inte  är 

optimala  ur  företagets  perspektiv.  Det  blir  allt  mer  vanligt  att  chefer  lägger  mer  tid  på 

aktiviteter inom processer och subprocesser. Om enheten fokuserar på att förbättra sina egna 

aktiviteter  hellre  än  att  se  till  helheten  i  processen  eller  subprocessen  kan  suboptimering 

förekomma. (Mac Arthur et al 2004)  

Suboptimering  kan  även  uppstå  av  andra  faktorer  än  enbart  genom  användandet  av 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmått. Det kan uppstå genom;  (1) misslyckandet av en eller 

flera enheter att producera sina egna produkter till en tillräcklig standard, (2) att de strategiska 

målen  inte  kommuniceras  ut  på  ett  bra  sätt,  vilket  leder  till  att  det  inte  finns  någon  delad 

                                                 

8 Innebär att företaget pushar ut produkter i sin distributionskedja 
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uppfattning om de övergripande målen, (3) att kommunikation mellan de olika enheterna inte 

fungerar, (4) genom en ineffektiv användning av de tillgängliga verktygen alternativt (5) genom 

avsiktlig kontroll och manipulation av  information  samt  (6) uppkomsten av  subkulturer  som 

inte delar de övergripande målen i organisationen. (Oxford Dictionary of Business)  

En av de främsta fördelarna med ansvarsenheterna och resultatansvaret det vill säga friheten 

som  decentraliseringen medför  blir  således  även  en  av  nackdelarna  då  det  kan  ge  stärkta 

tendenser  till  att  endast  handla  i  sin  egen  enhets  intresse  (Lindvall  2001).  De  flesta 

organisationer är medvetna om att anställda har personliga intressen som inte alltid går i linje 

med organisationens. Vikten av att uppnå en god målkongruens får därför stor betydelse för 

att undvika suboptimeringsproblematik.  

Manipulation av data 

Merchant  (1989)  definierar manipulation  av  redovisningsmått  som  en  handling  där  chefer 

påverkar rapporterat resultat utan att det förser organisationen med någon ekonomisk fördel 

och som dessutom kan  leda till nackdelar på  lång sikt. Demski et al (2003) beskriver det som 

att  chefer, genom manipulation av  redovisningssystemet, kan öka  sannolikheten  för en mer 

gynnsam prestationsuppskattning trots att  ingen ökning  i företagets ekonomiska värde skett. 

Fokusering  på  redovisningsmåtten  kan  således  leda  till manipulering  av  systemet  för  privat 

vinning.  Att  ändra  vilken  dag  som  en  försäljning  är  slutförd  samt  att  överdriva  trolig 

kundefterfrågan för en ny produkt är två exempel på typer av manipulation.  

Det etiska perspektivet  får betydelse vid manipulation, det vill  säga vad  som kan anses vara 

acceptabla  handlingar. Merchant  och  Rockness  (1994) menar  att  det  råder  stora  skillnader 

mellan individer i deras uppfattningar om vilka handlingar som är acceptabla. Vidare menar de 

att handlingarna påverkas av handlingens väsentlighet och under vilken period de sker. 

Manipulation kan uppstå på olika sätt. Healy och Whalen  (1999) menar att  för att finansiella 

rapporter  ska  kunna  förmedla  ledningens  information  och  kunskap  om  företaget  måste 

redovisningsstandarder  tillåta  ett  visst  spelutrymme  för  chefer  att utöva  eget omdöme och 

uttrycka en egen uppfattning  i den  finansiella  rapporten. Denna möjlighet ger chefer  tillfälle 

att uppvisa  ett  resultat  som  inte  stämmer överens med  enhetens  eller  företagets  egentliga 

ekonomiska situation.  

Manipulation av data kan således bidra till missledande prestationssignaler vilket kan  leda till 

att  resurser  fördelas  felaktigt  till  divisionerna.  Baserat  på  exempelvis  ROI  kan  en  ledning 
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besluta  vilka  enheter  som  ska  tilldelas  investeringsmedel  och  vilka  enheter  som  varit mest 

lönsamma med de medel de ansvarar över. (Seal et al 2007) På lång sikt kan därför utvärdering 

av divisionerna med ROI måttet leda till negativa konsekvenser för företaget i stort. 

3.4 Åtgärder 

Trots de ovan diskuterade mät‐ och beteendeproblemen som uppstår som en konsekvens av 

användandet av främst redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten så finns det företag som med 

framgång  använder  redovisningsbaserade  mått  för  utvärdering.  Att  de  lyckas  hantera 

beteendeproblemen beror enligt Merchant och Van det Stede (2007) på att de vidtar åtgärder 

för att hantera problemen.  De åtgärder som finns tillgängliga för företag är att; (1) använda en 

kombination  av  olika mått  som  komplement  till  lönsamhetsmåtten,  (2)  använda  utvecklade 

resultatmått, (3) använda operationell styrning av aktiviteter, (4) använda kulturell styrning (5) 

förlänga mäthorisonten och (6) minska trycket på kortsiktiga vinster.  

3.4.1 Kombination av mått  

För  att  komma  till  rätta  med  problemen  som  uppstår  vid  användandet  av 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmått är en  lösning att använda kombinationer av mått som 

tillsammans bättre speglar framtida värde. Det synsätt som fått mycket stor spridning är The 

Stakeholder  Approach  som  förespråkar  en  användning  av  icke  finansiella  mått  om  ett 

komplement  till  de  finansiella.  Vidare  är  tankegången  att  ett  företag  verkar  inom  flera 

dimensioner  vilket  inte  gör  det  möjligt  att  enbart  använda  sig  utav  finansiella  mått  som 

indikator på företagets värde. Gemensamt för metoderna inom synsättet är att måtten ska; (1) 

ha en  tydlig  kopplig  till  företagets  strategi,  (2)  inkludera både  interna och externa mått,  (3) 

inkludera  både  finansiella‐  och  icke  finansiella mått  och  (4) måtten  ska  vägas  för  att  skapa 

balans.  (Fitzgerald 2007) En väl uttänkt kombination av mått kan  således vara en  lösning på 

flera av problemen som uppstår med redovisningsbaserade lönsamhetsmått .  

Exempel på  framtidsorienterade mått är aktierelaterade mått då de värderas efter  framtida 

kassaflöden  samt  icke  finansiella mått  som även de kan ge en  indikation på  framtida värde. 

Framgång  inom exempelvis FoU, produktkvalitet, kundnöjdhet är ofta så kallade värdedrivare 

och  ger  indikationer  på  framtida  finansiella  prestationer.  Genom  att  komplettera  de 

traditionella  finansiella  måtten  med  icke  finansiella  mått  och  aktierelaterade  mått  ges 

incitament  att  se  till  en  långsiktigt  framgångsrik  utveckling  av  företaget  snarare  än  att 
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maximera de kortsiktiga finansiella måtten. Värdedrivande mått får chefer att fokusera på vad 

som kan göras idag för att skapa värde imorgon. (Merchant och Van det Stede 2007) 

Aktierelaterade mått kan med fördel användas som komplement till de redovisningsbaserade 

lönsamhetsmåtten.  Som  ovan  nämnts  är  aktierelaterade  mått,  till  skillnad  från 

redovisningsbaserade lönsamhetsmått, framtidsorienterade genom att de baseras på framtida 

kassaflöden  och  speglas  av  förändringar  i  företagets  marknadsvärde.  De  aktierelaterade 

måtten reflekterar direktavkastning och förändringar  i börskurs. För företag som är noterade 

på  börsen  och  vars  aktier  handlas  på  väl  fungerande  kapitalmarknader  är  företagets 

marknadsvärde ofta  sett  som det  tydligaste uttrycket  för ett  företags  värde.  (Merchant och 

Van der Stede) Enligt Bushman och Indjejikian (1992) kan utvärderingar genom aktierelaterade 

mått leda till att motivera chefer att vidta handlingar som ger ett ökat aktiepris vilket leder till 

en  ökning  i  aktieägarvärde.  Därmed  är  de  mer  kongruenta  med  att  spegla  företagets 

övergripande mål, vilket ofta beskrivs som att maximera värdet för aktieägarna.  

Aktierelaterade mått är förenade med flertalet fördelar; de finns alltid tillgängliga för mätning 

vid  behov,  de  kan  mätas  precist  och  ger  oftast  objektiva  värden  då  de  är  svårare  att 

manipulera än andra  typer av mått. De är även  relativt enkla att använda  sig av vilket även 

bidrar  till  att  de  är  kostnadseffektiva.  Naturligtvis  finns  det  även  nackdelar  förenade med 

måtten. Den största nackdelen är att de endast är tillgängliga för börsnoterade bolag och alltså 

inte  användbara  för  privata‐  eller  icke  vinstdrivande  företag,  och  inte  heller  för  privatägda 

dotterbolag. De är även förenade med vissa kontrollproblem då endast de högre cheferna har 

möjlighet  att  fatta  beslut  som  kan  påverka  prestationerna.  Individer  längre  ner  i 

organisationen har svårt att påverka måtten och de får därför liten effekt på deras beteenden. 

(Merchant och Van der Stede 2007) Även för högre chefer kan vissa faktorer vara omöjliga att 

kontrollera. Det handlar då vanligen om makroekonomiska faktorer. Ytterligare en nackdel är 

att  de  inte  helt  grundas  på  verkliga  prestationer  då  de  också  påverkas  av  framtida 

förväntningar av företaget (Bushman och  Indjejikian 1992).  Inte heller kan de aktierelaterade 

måtten reflektera  information som  inte  finns  tillgänglig på marknaden. Det  finns  flera  fall då 

företag kan välja att hålla  information privat och som marknaden därmed  inte får kännedom 

om. (Kim och Suh 1993) De blir därmed inte helt kongruenta med företagets verkliga värde.  

Genom att kombinera  icke  finansiella mått som exempelvis kundnöjdhet och produktkvalitet 

med  traditionella  redovisningsmått  kan,  som  nämnts  tidigare,  problem  som  kortsiktighet 

minskas.  Kaplan  och  Nortons  (1999)  The  Balanced  scorecard  är  en  av  de  mest  kända 
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metoderna för hur företag kan använda kombinationer av mått för utvärdering av företagets 

prestationer. Det balanserade  styrkortet  är ett  system  som  kombinerar  finansiella‐ och  icke 

finansiella  prestationsmått  med  såväl  interna  som  externa  mått  i  ett  enda  styrkort. 

Huvudsyftet  med  det  balanserade  styrkortet  är  att  översätta  organisationens  vision  och 

strategi  till mätbara mål och därmed  få en praktisk betydelse  för de ansvariga.  (Kaplan och 

Norton  1999)  Systemet  är  således  sett  som  ett  medel  för  att  styra  strategiformulering, 

implementering och kommunikation. Det används även till att lokalisera olika prestationer och 

ge snabb feedback för utvärdering och styrning. (Pandey 2005)  

Det  balanserade  styrkortets  struktur  är  baserat  på  fyra  olika  perspektiv;  (1)  finansiellt 

perspektiv, hur företaget uppfattas av aktieägarna, (2) Kundperspektiv, hur företaget uppfattas 

av  sina  kunder,  (3)  interna  processer,  inom  vilka  områden  som  företaget  måste  vara 

överlägsna  för  att  kunder  och  aktieägare  ska  vara  nöjda  och  (4)  innovation  och  lärande 

perspektiv, vad företaget kan förbättra för att skapa framtida värde. (Kaplan och Norton 1999) 

Det viktigaste med systemet är att det finns ett kausalt samband mellan de olika perspektiven. 

Innovation och  lärande perspektivet driver utvecklingen  i de  interna processerna, de  i sin tur 

påverkar kundernas uppfattning om  företaget som  i sin  tur påverkar utfallet  i det  finansiella 

perspektivet.  (Norreklit och Falconer 2007)  

Enligt  Seal  et  al  (2006)  kan problemen med ROI‐beteendet minskas  vid  användandet  av ett 

balanserat styrkort.  Ett väl konstruerat styrkort kan tillhandahålla chefer en karta som tydligt 

visar vilka faktorer som är viktiga för att företaget ska öka sitt värde, vilket således bidrar till 

att chefer inte enbart fokuserar på ett mått.  

3.4.2 Utvecklade redovisningsmått 

Debatten  om  utvecklade  redovisningsmått  har  fått  stort  genomslag  de  senaste  årtiondena 

(Cooper  et  al  2000).  Som  en  lösning  på  de  problem  som  uppstår  vid  användandet  av 

redovisningsbaserade  lönsamhetsmått  har  ytterligare  en  skola  växt  fram,  The  Shareholder 

Approach  som menar  att  lösningen  är  att  utveckla  helt  nya  prestationsmått  grundade  på 

konceptet om Residual  Income, som förklaras närmare nedan. Gemensamt för de utvecklade 

redovisningsmåtten är att de har sin grund i så kallad Value Based Management (VBM) det vill 

säga värde baserad styrning. Genom att  fokusera på aktiviteter som  leder  till aktieägarvärde 

kommer  det  automatiskt  leda  till  ett  högre  aktieägarvärde.  (Fitzgerald  2007)  Trots  att 

huvudmålet för chefer länge har varit att öka aktieägarvärdet har det varit svårt att ta fram ett 
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prestationsmått som ger  incitament för cheferna att arbeta  i  linje med detta mål (Lovata och 

Costigan 2002).  

De  enklaste  varianterna  av mått  som  reflekterar  aktieägarvärde  är  enligt Worthington  och 

West (2001) Earnings Before Extraordinary Items (EBEI) det vill säga resultat före extraordinära 

poster,  samt  Net  Operating  Profit  After  Tax  (NOPAT),  nettorörelsens  vinst  före  skatt.  En 

ytterligare utveckling är Residual  Income  (RI). RI står  för det värde som  finns kvar  i  företaget 

efter att aktieägare,  investorer och  långivare har  fått det som ska tillgodoräknas dem.  (Stern 

and Stewart 2006)  

RI  Rörelseresultat efter skatt  NOPAT ‐ WACC 

För att räkna ut RI subtraheras en kapitalkostnad från rörelseresultatet efter skatt. Kostnaden 

för kapitalet är lika med the Weighted Average Cost of Capital (WACC) det vill säga den vägda 

genomsnittliga  kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden  är den begärda  kostnaden  för  företagets 

kapital  alternativt  den  lägsta  avkastningen  som  krävs  för  att  kompensera  alla  långivare, 

investerare och aktieägare för den risk de tar i att investera kapitalet i företaget. Fördelen med 

RI mot ROI är att den tar hänsyn till både lånat kapital och eget kapital, något som ROI inte gör. 

Genom  att  istället  använda  RI  minskar  exempelvis  risken  för  att  chefer  väljer  att  öka 

skuldsättningsgraden  för att uppnå ett högre ROI.  (Fitzgerald 2007) Vidare menar Fitzgerald 

(2007)  att  RI  kan  ökas  genom  att minska  den  vägda  genomsnittliga  kostanden  för  kapital 

(WACC),  öka  rörelseresultatet  efter  skatt  (NOPAT),  eller  genom  att  omfördela  kapital  från 

negativt utvärderade  investeringar  till positiva. RI anses vara ett bra  substitut  till ROI  för att 

undgå  suboptimeringsproblematik  och  en  alltför  stor  fokusering  på  kortsiktiga  vinster.  En 

bidragande orsak till att användandet av RI minskar beteendeproblem är enligt Balachandran 

(2006)  att måttet  ger  incitament  till  att  genomföra  investeringar  i  högre  grad  än  när  ROI 

används. Vidare menar han att det är optimalt att använda sig utav RI vid investeringsbeslut då 

det ger incitament till att genomföra alla investeringar som har avkastning högre eller lika med 

avkastning motsvarande  kostnaden  för  kapital. Användandet  av RI  ger därmed  chefer  inom 

olika divisioner samma incitament och grundförutsättningar till att genomföra investeringar.  

Economic Value Added  (EVA)9 är ett  ytterligare utvecklat prestationsmått. EVA är  inget nytt 

koncept  utan  en  mer  utarbetad  specifik  variant  av  RI.  Syftet  med  EVA  är  att  skapa  ett 

                                                 

9 Trademark av Stern och Stewart 
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styrsystem  som har en  stark  koppling  till  aktieägarvärde. Det bidrar  till  att  enhetschefernas 

intressen ligger i linje med aktieägarnas intressen. EVA är inte enbart ett prestationsmått, utan 

när måttet  är helt  implementerat  i  företaget  representerar det mittpunkten  i ett  integrerat 

ekonomiskt  styrsystem.  Tanken  är  att  om  företaget  genomför  lämpliga  justeringar  för  den 

specifika organisationen ska det vara möjligt att enbart använda sig av EVA.   Att ha ett enda 

mått  som  fångar  upp  alla  aktiviteter  bidrar  till  att  ekonomisystemet  blir  både  enklare  och 

lättare att administrera. Genom att kombinera både  finansiella och operationella  funktioner 

kan EVA  lämpligen decentraliseras och användas  inom alla företagets divisioner och enheter. 

Måttet blir därmed lätt att kommunicera inom företaget. (Stern and Stewart 2006)  

EVA  Justerat rörelseresultat efter skatt‐  Justerat investerat kapital  x WACC  

EVA  i sin enklaste form är  justerat rörelseresultat efter skatt minus det  investerade kapitalet 

för  att  generera  rörelseresultatet,  multiplicerat  med  den  genomsnittliga  kapitalkostnaden 

(WACC).  Flera  justeringar  kan  göras  till  EVA  för  att  komma  till  rätta  med  många  av  de 

snedvridningar  som  andra  finansiella  mått  kan  leda  till.  Vanligt  är  också  att  kapitalisera 

kostnader  som  FoU,  marknadsföring  och  utbildning.  (Stern  and  Stewart  2006)  Genom 

kapitaliseringen minskar risken att chefer undviker att göra investeringar som potentiellt skulle 

kunna öka värdet i företaget (Lovata och Costigan 2002). Enligt Stern och Stewart (2006) finns 

det 120 möjliga justeringar att göra till EVA för att komma till rätta med redovisningsmåttens 

brister. Vanligtvis råder de  företagen att genomföra cirka 15‐20 men normalt slutar det med 

enbart att fem till tio justeringar genomförs av företagen.  

Trots att det är dokumenterat att EVA är bättre på att fånga upp värdeskapande aktiviteter än 

andra redovisningsbaserade mått är användningen av det relativt  liten. Att  införa EVA är ofta 

en mycket  komplex  och  omfattande  process  vilket  innebär  att  implementeringen  kan  vara 

både  mycket  svårförståelig  och  bli  mycket  kostsam.  Vidare  är  det  ofta  nödvändigt  med 

omfattande utbildningar, ständig kommunikation samt att mycket tid läggs på att försöka göra 

så korrekta justeringar som möjligt.  EVA är således inte ett felfritt mått och användningen av 

måttet är inte särskilt utbrett bland företag. (Birch och Nyberg 2001). Justeringarna för EVA är 

anpassade för det specifika företaget vilket bidrar till att måttet inte är precist. Vidare gäller att 

måttet kan manipuleras precis som andra redovisningsbaserade mått (Demski et al 2004). 

3.4.3 Operationell styrning av aktiviteter 

Att använda operationell styrning av aktiviteter  innebär att  företaget  försäkrar sig om att de 

handlingar  som  de  anställda  utför  är  i  linje  med  vad  som  anses  vara  bäst  för  företaget. 
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Styrningen  är  en mycket  direkt  form  av  ekonomisk  styrning  och  är  endast  användbart  när 

chefer är medvetna om vilka handlingar som är optimala. (Merchant och Van der Stede 2007) 

Beteendeproblem med kortsiktighet kan hanteras genom att ledningen väljer att agera i förtid 

för  att  divisioners  investeringsbeslut  inte  ska  påverkas.  Det  kan  innebära  att  divisionernas 

handlande  begränsas  till  att  investeringsbeslut  fattas  centralt  eller  att  divisionerna  måste 

genomgå  specifika  standardiserade processer vid  investeringsbeslut. Det kan vara av vikt att 

granska divisionernas  investeringsbeslut  för att kontrollera att  ingen överförbrukning sker av 

medel.  Det  kan  lämpligen  göras  genom  att  divisionerna  får  lägga  fram  en  planering  för 

investeringar  och  de  utgifter  som  följer.  Därefter  fattas  ett  beslut  om  investeringen  anses 

lönsam.  Operationell styrning kan också innebära det motsatta, det vill säga att kontrollera att 

divisioner inte undviker att genomföra nödvändiga investeringar. Åtgärderna leder till en ökad 

kontroll men en nackdel kan vara att investeringsbeslut skiftar från att ske hos divisionschefer, 

med större kunskap om divisionens behov,  till chefer högre upp  i organisationen.  (Merchant 

och Van der Stede 2007) 

Företaget  kan  också  göra  en  uppdelning  av  kostnader  i  operationella‐  och 

utvecklingskostnader.    Genom  att  belöna  divisioner  enbart  efter  operationella  prestationer 

hålls  de  inte  ansvariga  för  kostnader  som  uppstår  till  följ  av  långsiktiga  investeringar. Med 

denna  typ  av  styrning  finns  då  inga  incitament  till  att  minska  kostnader  för  långsiktiga 

investeringar då belöningar  inte är kopplad  till dem. Det är dock  inte helt enkelt att urskilja 

vilka  kostnader  som  ska  anses  vara  operationella‐  och  vilka  som  klassas  som 

utvecklingskostnader. Det kan i sin tur bidra till incitament att manipulera kostnader så att de 

klassas som utvecklingskostnader. (Merchant och Van der Stede 2007) 

3.4.4 Kulturell styrning  

Det  finns en rad olika  faktorer som  ligger bakom en organisations kultur. När anställda  inom 

organisationer  arbetar  tillsammans över  en  längre  tid  skapas normer och uppfattningar om 

själva  arbetet  och  samarbetet  i  organisationen.  Enligt  Abrahamsson  och  Aarum‐Andersen 

(2005) uppstår de värdenormer  som påverkar beteendet  i organisationer  från  tre källor;  (1) 

från samhället, (2) från organisationen och (3) från individerna. Normerna och uppfattningarna 

inom  organisationen  kan  exempelvis  vara  vad  som  är  rätt  och  fel,  vad  som  är  en  rimlig 

arbetsinsats, vad kunderna har rätt att förvänta sig med mera. Kultur kan därför sägas vara de 

uppfattningar,  kunskaper,  vana  och  praxis  som  är  det  accepterade  beteendet  i  samhället. 

Kultur  påverkar  av  den  anledningen många  av  de  processer  och  aktiviteter  som  sker  inom 
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organisationer. De kulturella normerna omfattas av både skrivna och oskrivna regler som styr 

de anställdas beteenden. Organisationens kultur kan således styra de anställdas beteenden  i 

önskvärd  riktning  och  får  de  anställda  att  jobba  tillsammans  i  synergi.    (Abrahamsson  och 

Aarum‐Andersen 2005) 

Kultur kan även skilja sig åt mellan  länder. Hofstede har beskrivit  fem kulturella dimensioner 

som  kan  användas  för  att  jämföra  länders  kulturer. Dimensionerna  är;  (1) maktdistans,  (2) 

individualism/kollektivism,  (3)  maskulinitet/  femininitet,  (4)  osäkerhetsundvikande  och  (5) 

framtidsorientering.   

Maktdistans  handlar  om  i  vilken  utsträckning  anställda  i  organisationer  accepterar  att  vissa 

inom organisationen innehar mer makt än andra. Det vill säga att makt är fördelat olika mellan 

individer. Individualism och dess motsats kollektivism handlar om i vilken grad individer tyr sig 

till en grupp eller om  individen ensam anses vara starkare.  Individualister ser efter sig själva 

och  banden  till  gruppen  är  lösa.  Kollektivister  å  andra  sidan  är  integrerade  i  starka 

sammanhängande grupper där lojaliteten mot varandra är stor. Maskulinitet och dess motsats 

femininitet hänför  sig  till  könsroller  i  samhället. Maskulina  länder kännetecknas av  säkerhet 

och att de är mycket  tävlingsinriktade medan  feminina  länder är mer  försynta och visar mer 

omsorg mot varandra. Förmågan att hantera osäkerhet och otydlighet uttrycker sig i att länder 

med hög osäkerhetsundvikande känner sig obekväma i ostrukturerade situationer som de inte 

är vana vid. De försöker att minimera osäkerheten genom att ha tydliga lagar och regler samt 

vidtar  åtgärder  för  att  öka  tryggheten. Motsatsen  är  länder  där  det  är mer  accepterat  att 

uppfattningar kan förändras. De försöker att ha få regler och har  inget emot att många saker 

sker  samtidigt och de  är också mer  lugna  till  sättet.    Faktorer  som utmärker  länder  som  är 

framtidsorienterade  är  sparsamhet  och  att  de  är  ihärdiga.  Länder  som  inte  är 

framtidsorienterade sätter stort värde på traditioner, uppfylla sociala skyldigheter och att inte 

offentligt visa sina känslor för andra. (geert‐hofstede.com) 

För  att  visa  de  kulturella  skillnaderna mellan  länder  tas  ett  exempel med.  Exemplet  visar 

skillnaderna i de fem dimensionerna mellan Sverige och USA.  
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Diagram 1: Kulturella skillnader mellan Sverige och USA 
                         Källa: gert‐hofstede.com 

 

3.4.5 Längre mäthorisont 

Enligt Merchant och Van der Stede  (2007) kan användandet av  längre mäthorisonter  leda till 

att  redovisningsmåtten  får  högre  kongruens med  aktieägarvärde.  En  studie  genomförd  av 

Larcker (1983) visar att användandet av långsiktiga incitamentsprogram kan bidra till att chefer 

tänker mer  långsiktigt  på  hur  de  ska  kunna  uppnå  långsiktiga  vinster  och  därmed minska 

problemet med  kortsiktighet.  För  att  långsiktiga  incitamentsprogram  ska  vara motiverande 

krävs  att  belöningen  är  större  än  vad  den  hade  varit  för  att  kortsiktigt  uppnå  en  vinst. 

Anledningen  är  att  om  incitamenten  för  att  kortsiktigt  uppnå  en  vinst  är  lika  stora  som 

incitamenten för att uppnå långsiktiga mål kommer enligt Dikolli (2001) den anställde att välja 

det kortsikta målet.   

 

3.4.6 Minska trycket på kortsiktiga vinster 

För att det  ska vara möjligt att vidta åtgärder  för att hantera kortsiktighet är det viktigt att 

chefer  förstår  att  aktiemarknaden  inte  är  speciellt  kortsiktig.  Enligt Graham  et  al  (2005)  så 

vidtar  chefer  hellre  handlingar  för  att  kortsiktigt  uppvisa  bra  resultat.  Flera  studier  av 

exempelvis  Rappaport  (1992)  samt  LeBear  och  Wenner  (1989)  visar  emellertid  att 

aktiemarknaden  inte är särskilt kortsiktig. Det är således viktigt att chefer, för att uppmuntra 

anställda till att tänka mer långsiktigt, har förståelse för hur aktiemarknaden fungerar.  

PDI: Maktdistans 

IDV: Individualism/ kollektivism 

MAS: Maskulinitet/femininitet 

UAI: Osäkerhetsundvikande 

LTO: Framtidsorientering 
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En relativt enkel lösning på de beteendeproblem som uppstår som en följd av användandet av 

redovisningsbaserade lönsamhetsmått är att minska trycket på att generera kortsiktiga vinster. 

Att skapa en kultur inom företaget samt utbilda chefer att inte fokusera på kortsiktiga vinster 

kan  leda  till  att  flera  av  beteendeproblemen  undviks.  Enligt Merchant  och  Van  der  Stede 

(2007) bidrar det till att långsiktigt lönsamma investeringar kan genomföras utan att divisioner 

behöver oroa sig för att deras resultat kortsiktigt blir sämre.  Trycket kan också minskas genom 

att incitamentsprogram viktas så att en mindre del utgörs av kortsiktiga resultat och en större 

del av långsiktiga resultat (Dikolli 2001). Alternativt kan kortsiktiga mål konstrueras så att de är 

enkla att uppnå. Är de enkla att uppnå frigörs resurser till att även uppnå de långsiktiga målen. 

För att det ska vara möjligt att genomföra utan att det i sin tur leder till negativa konsekvenser 

krävs att ledningen har förtroende för de chefer som får minskat tryck på sina kortsiktiga mål. 

Ett annat alternativ är att samtidigt som trycket minskas på de kortsiktiga målen, öka trycket 

på andra  icke finansiella  indikatorer på chefernas prestationer. (Merchant och Van der Stede 

2007) 
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4 Förstudie 

4.1 Företag A 

Controller A är verksam på ett stort  tillverkande  företag,  fortsatt kallat Företag A. Företag A 

har cirka 13 000 anställda och är  indelat  i tre segment där 17 olika affärsenheter  ingår.  Inom 

varje  segment  finns  en  vice  vd  och  en  controller  som  styr  verksamheten  och  inom  varje 

affärsenhet finns en CFO.  

Företag A:s  viktigaste  tillämpningsområden  för  lönsamhetsmått  är  utvärdering  av  divisioner 

och  affärsenheter  och  som  grund  för  belöning.  Att  ge  information  till  marknaden  och 

intressenter  som  aktieägare,  investorer,  banker  med  flera  är  också  ett  mycket  stort 

tillämpningsområde för måtten.  

Det  lönsamhetsmått som Företag A använder vid utvärdering av divisioner och affärsenheter 

är  framförallt ROCE men även  i viss mån ROA. Vid den  interna  styrningen används däremot 

inte lönsamhetsmått som ROCE i första hand utan istället använder Företag A resultatmått och 

längre ner  i organisationen även  icke  finansiella mått. De mäter exempelvis orderingång och 

försäljning.  De  använder  sig  även  av  bruttomarginal,  EBIT‐marginal  och  kassaflöde  vid  den 

interna styrningen. Vilket mått som används beror på vilket fokus de har. Är de intresserade av 

kapitalanvändning tittar de på kapitalmåtten, är det kassaflöde som är av intresse är det mera 

operativa mått  som observeras och  så vidare. Vidare  tror han att det är viktigt att använda 

flera  olika  typer  av  mått.  För  mycket  fokus  på  ett  mått  kan  få  negativa  konsekvenser. 

Förbättrar  företaget  sina  prestationer  inom  alla  olika  områden  som  de mäter  leder  det  till 

högre lönsamhet och syns slutligen på resultatraden i alla fall. Lönsamhetsmåttet ROI är något 

som företaget använder vid investeringsutvärderingar tillsammans med nuvärdeskvot. 

Företag A har  fört en diskussion om att eventuellt  införa ett utvecklat  redovisningsmått, RI. 

Anledningen är att företaget har ansett det varit lite oklart hur de ska kunna utvärdera interna 

enheter  beroende  på  om  de  binder  mycket  eller  lite  kapital.  De  har  märkt  att  vissa 

verksamheter som uppvisar mycket god  lönsamhet  samtidigt har sämre kassaflöde än andra 

verksamheter, vilket kan bero på att de jobbar mycket mot lager. Tanken med att införa RI ska 

inte vara att  ta bort något annat mått utan ska komplettera  företagets existerande mått. De 

tycker i dagsläget att det inte är tillräckligt med EBIT och bruttomarginal för att undersöka hur 

mycket kapital de binder i sin balansräkning. Även ROCE kan ta fram delar av kapitalbindningen 
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men  är  inte  tillräcklig.  RI  skulle  på  ett  bättre  sätt  kunna  spegla  kapitalanvändningen. 

Fördelarna med RI skulle därför vara att få ansvariga chefer att bli intresserade av att vårda sitt 

kapital genom att ett pris på kapitalet införs. Controller A tror således att RI skulle kunna bidra 

till en effektivare kapitalanvändning i företaget.  

Företag A använder  inte något  icke  finansiellt mått på hög nivå men väl på  lägre nivåer. De 

tittar  på  NKI  (Nöjd  Kund  Index)  som  bland  annat  byggs  upp  av  leveransprecision. 

Tidsanvändning och debiterbar tid utvärderas också. På lägre nivåer i organisationen krävs helt 

andra typer av mått än  lönsamhetsmått för utvärdering och de  icke finansiella måtten får då 

en större betydelse.   

När  det  gäller  effektivitetsmätning  fungerar  lönsamhetsmåtten mycket  bra  på  högre  nivåer 

inom organisationen men något sämre längre ner, där andra typer av mått är mer lämpade för 

effektivitetsmätning. Där mäter företag effektivitet genom att titta på projekt och debiterar tid 

mot total tid samt hur mycket tid som går mot kundbeställning och hur mycket som går mot 

intern värdeutveckling.  

Controller A är medveten om  lönsamhetsmåttens många  fördelar och nackdelar. Han menar 

att anledningen till att Företag A använder lönsamhetsmått beror på flera saker, de är lätta att 

förstå och kommunicera, åtminstone till en viss gräns. På de översta nivåerna i företaget är de 

mycket  användbara medan  de  tappar  sin  betydelse  längre  ner  i  organisationen.  De  är  så 

precisa och objektiva som ett redovisningsmått är möjligt att vara. En viktig anledning till att de 

använder  måtten  är  att  de  vill  kunna  jämföra  sig  med  andra,  så  kallad  benchmark.  Han 

poängterar att han gärna  till viss del skulle vilja se en standardisering av måtten. Framförallt 

vid  EVA,  RI,  och  ROI  skulle  det  vara  bra med  en  standardisering,  speciellt  om  företag  ska 

publicera måtten och de ska användas för benchmark. En annan anledning till användningen av 

måtten  tror  han  är  av  vana.  Många  företag  har  troligtvis  alltid  använt  någon  form  av 

lönsamhetsmått och fortsätter att göra det så  länge resten av branschen gör det. Att måtten 

alltid är så pass tillgängliga är  inte något han anser men menar att det finns en hög tilltro till 

ekonomiska mått, vilket förklarar den stora användningen.  

När det gäller nackdelarna och problemen med måtten så tror Controller A att allt för mycket 

fokus  på  ett  mått  lätt  kan  leda  till  suboptimering  och  fokusering  på  kortsiktiga  vinster.  

Suboptimeringen hos Företag A är förekommande och beror främst på att företaget är indelat i 

17  fristående  affärsenheter  där  varje  affärsenhetschef  har  ansvar  för  balansräkning  och 

resultaträkning samtidigt som de ska optimera ett resultat för hela Företag A. Vissa beslut som 
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har kortare genomloppstid och får bättre effekt på enskilda affärsenheters resultat och balans 

kan mycket väl leda till att beslut fattas som är bäst för enheten istället för hela Företag A. När 

det gäller kortsiktighet så har Företag A cirka 20‐25 procent kopplat  till  incitamentsprogram. 

Om en affärsenhetschef kan fatta ett beslut i november som ger utdelning i december jämfört 

mot att ta ett beslut som ger utdelning i februari så kan det finnas en tendens att uppmuntra 

kortsiktighet.  Han  tror  dock  att  kortsiktighet  inte  enbart  påverkas  av  själva 

incitamentsprogrammet utan också av att affärsenheterna utvärderas årsvis. Han menar också 

att  utvärderingsmetoderna  idag  till  stor  del  är  framåtblickande  då  mycket  av  arbetet  är 

projektorienterat. Företag A har exempelvis projekt som löper allt mellan 3 och 30 år. Tar man 

hänsyn till tidsperspektivet så går det  inte att bedöma bara ett kvartal. Kvartalet speglar  inte 

bara det kvartalet utan även vilka omvärderingar företaget har gjort under de tre månaderna. 

Av den anledningen blir  tidsserier viktigare att  titta på, vilket borde minska problemet med 

kortsiktighet.  Att lönsamhetsmåtten grundar sig på historisk data tror han, trots att det är en 

nackdel, inte har så stor betydelse. Problemet med historisk data är snarare att det blir fokus 

på att förklara avvikelser istället för att företaget tittar på vad som händer sen. Han anser inte 

att  informationen  i  redovisningsmåtten  blir  speciellt  snedvriden.  Att  redovisningsmåtten  är 

alltför aggregerade anser Controller A är en nackdel om det exempelvis i företagsanalyser görs 

uttalanden med hjälp av enbart ett mått. Vad säger det egentligen om vad hela organisationen 

med 13 000 anställda har gjort. Manipulation av data är inget som Företag A har upplevt i sin 

organisation.  Skulle  en  affärsenhetschef manipulera data  en period  skulle det  ändå  komma 

fram nästa period.  

”De flesta i branschen är ett ärligt och straight forward folk och det torde vara lite 

förekommande med manipulation”. 

När det gäller åtgärder så använder Företag A dels en kombination av olika mått som ovan är 

beskrivet.  Han  tror  att  de  flesta  företag  använder  en  kombination  av  olika  mått,  både 

finansiella och  icke  finansiella. Företag A använder även operationell styrning av aktiviteter  i 

form av kompletterande processer, checklistor och governance som affärsenhetschefer måste 

gå  igenom  för att genomföra en viss  investering eller  starta upp ett visst utvecklingsarbete. 

Controller A menar också att den kulturella styrningen är viktig och att företaget har en tydlig 

värdegrund.  Att  ha  en  längre  mäthorisont  anser  han  också  är  mycket  viktigt.  Företag  A 

utvärderas  visserligen  på  årsbasis men  har  samtidigt mycket  långa  projekt  som  sträcker  sig 

över många år. Vid utvärdering tittar de då på hela projekthorisonten och använder en form av 

procent of completion. Gör affärsenheten av med 7 procent av kostnaderna får de även ta del 
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av 7 procent av intäkterna. Han menar vidare att det kan hända så pass mycket under ett år att 

det  är  omöjligt  att  enbart  titta  på  det  året  utan  de måste  titta  på  hela  projekthorisonten. 

Vidare är en annan bidragande åtgärd de  interna kontrollerna  som  företaget har. Företag A 

granskas  av  så  väl  en  aktiv  internrevision  som  av  externa  revisorer  och  kunders  revisorer. 

Vilket minskar möjligheten att exempelvis manipulera data. Controller A tror att företag som 

enbart  använder  lönsamhetsmått  för  sin  styrning  och  inte  funderar  på  andra  parametrar 

kommer nog gå bort sig om de inte vidtar åtgärder. 

4.2 Företag B 

VD B har  varit  vd  på  ett mellanstort  tillverkande  företag,  fortsatt  kallat  Företag B. VD B  är 

fortfarande  verksam  inom bolaget  som  styrelseledamot.  I dagsläget har  företaget  cirka  500 

anställda vilket är ungefär lika många som när VD B var vd i företaget. Då var Företag B indelat 

i två affärsområden och de två affärsområdena var i sin tur indelade i olika bolag.  

Det viktigaste tillämpningsområdet för lönsamhetsmått i Företag B var att mäta och följa upp 

utvecklingen  i  företaget, med  andra  ord  utvärdering.  Utöver  det  kunde måtten  även  vara 

kopplade till bonussystem och rörliga löner.  

ROE, ROCE samt ROA var de lönsamhetsmått som användes mest i Företag B vid utvärdering. 

ROI  är  ett  mått  som  Företag  B  använde  när  lönsamheten  i  en  investeringskalkyl  skulle 

beräknas.  Däremot  var  det  inte  ett  mått  som  användes  vid  utvärdering  av  hela  bolaget. 

Anledningen till det var enligt VD B att det var svårt att definiera måttet. I en investeringskalkyl 

är det lätt att definiera vad investeringen är, exempelvis en ny maskin men för ett helt företag 

är  det  däremot  svårt  att  säga  vad  som  är  investeringarna.  För  de  högre  cheferna  var 

lönsamhetsmåtten ofta kopplade till belöningssystem. ROE och ROCE låg ofta till grund för vd, 

koncernchef och ekonomichef medan enbart ROCE för divisionschefer.  

Det absolut vanligaste förekommande måttet i Företag B vid utvärdering av affärsenheter var 

dock EBIT‐marginal. Även vinstmarginal var mycket förekommande. Andra mått som Företag B 

använde vid utvärdering var resultatmåtten EBIT, EBITDA och kassaflöde. VD B menade att det 

utöver  dessa  användes mer  branschspecifika mått  som  kostnader/kilo  och  produktion/dag. 

Företag  B  använde  även  tillväxtmått  som  exempelvis  omsättningen  i  procent.  Måttet  var 

kopplat  till både utvärdering och belöning. För Företag B var även EBIT‐ marginal och EBIT  i 

kronor  ofta  kopplat  till  bonus.  De  icke  finansiella mått  som  Företag  B  använde  sig  av  var 

framförallt marknadsandel. Marknadsandel mättes både på längden och på tvären i företaget, 
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både  totalt  och  per  produkt.  Produktkvalitet  och  leveransprecision  var  inte  lika  viktigt  som 

marknadsandelar men var  förekommande. De  icke  finansiella måtten  låg  inte som grund  för 

belöning. VD B menar att de icke finansiella måtten är ett komplement till lönsamhetsmåtten 

men  de  kan  inte  ersätta  dem.  Eftersom  Företag  B  är  börsnoterat  användes  aktierelaterade 

mått  som  exempelvis  EPS.  Däremot  användes  inte måtten  till  uppföljning  och  utvärdering 

internt då det  är  svårt  att mäta  ett  affärsområde med hjälp  av den  typen  av mått. Måtten 

användes mer vid extern kommunikation.  

Lönsamhetsmåtten mäter verksamhetens effektivitet på ett bra  sätt enligt VD B, men på en 

övergripande nivå. Däremot mäter  inte alla måtten effektivitet  i direkt mening.   Anledningen 

till att Företag B använder  sig av  lönsamhetsmåtten är enligt VD B att det  inte  finns ”något 

annat i verktygslådan”. Han menar att det är de här effektivitets‐ och lönsamhetsmåtten som 

företagsledningar använder för att styra företag. Lönsamhetsmåtten är så pass integrerade och 

självklara. Han menar vidare att det  inte  finns några bättre alternativ  till  lönsamhetsmåtten. 

Naturligtvis kan ett mått bytas ut men det är  inte möjligt att ersätta alla  lönsamhetsmåtten 

med andra  typer av mått. Han anser att måtten är  lättförståeliga  för de medarbetarna  som 

arbetat med måtten  i många  år  och  för  dem  som  sitter  i  positioner  där måtten  används 

mycket. Ute i fabrikerna är däremot förståelsen för måtten mycket mindre. VD B förklarar att i 

en organisation med ett antal anställda från verkstadsgolvet och uppåt så avtar begripligheten 

med avståndet  från ekonomiavdelningen.  I  ledningsgruppen och högre upp  förstår de  flesta 

måttens innebörd och betydelse medan det däremot längre ner inte finns lika stor kunskap om 

måttens betydelse. ROE är ett mått som till och med högt uppsatta kan ha svårt att förstå.  

”För vd och ekonomiansvarig är måtten generellt skåpmat men de är inte självklara för alla”  

Lönsamhetsmåtten  som  användes  av  Företag  B  lämpade  sig  i  viss  utsträckning  för  externa 

jämförelser.  Vissa mått  var mer  lämpade  än  andra.  VD  B menar  att  det  beror  på  om  det 

handlar om  branschspecifika  eller  företagsspecifika mått  samt  vilka  externa  jämförelser  det 

handlar  om.    Vidare  menar  VD  B  att  tanken  med  lönsamhetsmåtten  är  att  de  ska  vara 

definierade på ett enhetligt sätt så att de kan användas vid externa jämförelser. Jämförelserna 

fungerar bäst inom samma typ av industri. 

VD  B  anser  dock  att  det  kan  vara  både  bra  och  dåligt  med  mer  standardiserade 

lönsamhetsmått.   Generella mått är bra om de är  standardiserade men när det kommer  till 

branschspecifika  eller  företagsspecifika  så  kan de bli uttömda och  inte  säga någonting. Han 
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menar att vi successivt går mot en standardisering på grund av att det kommer ut studenter 

som läst liknande kurslitteratur och sedan tillämpar det på ungefär samma sätt. 

Att  byta  ut  eller  komplettera  lönsamhetsmåtten  är  något  som  ständigt  sker.  Nya  mått 

tillkommer  eller  så  tas  något  mått  bort  ur  verktygslådan  av  mått.  Det  fanns  inga  direkt 

självklara  anledningar  till  varför  ett  lönsamhetsmått  byttes  ut.  Han  tror  att  den  största 

anledningen till att företag i allmänhet funderat på att byta sina mått men av någon anledning 

ännu  inte bytt beror på  tidsbrist eller brist på andra bättre alternativ då den uppsättningen 

som används anses vara bra nog. 

Manipulation av data ansåg VD B inte var ett vanligt förekommande beteende varken i Företag 

B  eller  i  allmänhet  hos  företag.  Inte  heller  fokusering  på  kortsiktiga  vinster  ansågs  vara  ett 

problem. 

”Det är ju inget fel med kortsiktiga vinster, om de även är långsiktiga”. 

Måtten grundar sig på historisk data precis som all redovisning gör. Det visar hur det har gått 

men  inte  hur  det  kommer  att  bli.  Till  viss  del  kunde  informationen  vara  för  aggregerad, 

exempelvis om hela företaget mäts är informationen för aggregerad för en nivå långt ner. Men 

i grund och botten måste företagsledare ha dessa risker i åtanke. De som arbetar med måtten 

har sådan erfarenhet och förmåga att de inte luras av måtten. Det är bara ett komplement till 

väldigt mycket annat som används som stöd  till styrningen av  företaget. VD B ansåg  inte att 

det  förekom  suboptimeringsproblem  på  Företag  B.  Teoretiskt  skulle  det  kunna  förekomma 

men återigen om hela paketet används skulle det  inte kunna ske. Däremot om chefer  tittar, 

följer och  styrs endast  av ett  av måtten eller ett par  så  skulle det möjligtvis  kunna  leda  till 

suboptimering.  Eftersom  företaget  använde  så många olika mått  så  fanns  ingen  risk  för  att 

helheten skulle påverkas. 

Företag  B  vidtog  inga  större  åtgärder  för  att  hantera  de  problem  som  kan  uppstå  vid 

användningen av lönsamhetsmått. Anledningen var att det inte förekom några större problem. 

De  använde  sig  av  en  kombination  av  mått  som  VD  B  trodde  minskade 

suboptimeringsproblematik.  Inga utvecklade  redovisningsmått  så  som EVA och RI användes. 

Operationell styrning av aktiviteter förekom i viss utsträckning. Stark kulturell styrning är något 

som  enligt  VD  B  alla  företagsledare  hoppas  finns  i  organisationen.  Att  minska  trycket  på 

kortsiktiga vinster var något  som Företag B  försökte göra. Han menar vidare att ha en aktiv 

internkontroll är något som företag är skyldiga till att ha. Det är styrelsen och vd:s ansvar att 
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det  tillämpas  en  sådan  kontroll  och  därmed  kontrollera manipulation  eller  annat missbruk 

menar VD B. 

4.3 Jämförelse 

Gemensamt  för  företagen är att de använder en kombination av olika mått. De kombinerar 

därmed  lönsamhetsmåtten  med  både  resultatmått  och  icke  finansiella  mått.  Byte  och 

komplettering av mått är något som sker kontinuerligt.  Vilket mått som används beror på vad 

som utvärderas.  

   Företag A Företag B

Befattning  Controller Före detta VD 

Storleksklass (antal anställda)  3000 eller fler 200‐499

Lönsamhetsmått  ROCE, ROA ROCE, ROA, ROE 

Resultatmått  Brutto marginal, EBIT‐marginal, 
kassaflöde, orderingång, 
försäljning 

EBIT‐marginal, EBIT, EBIDTA, 
kassaflöde, vinstmarginal, 
omsättning i % 

Icke finansiella mått  Används inte på hög nivå. Längre 
ner i organisationen används 
leveransprecision, debiterbar tid, 
tidsanvändning 

Marknadsandel 

Aktierelaterade mått  Nej  Nej

Suboptimering  Ja  Nej

Fokusering på kortsiktiga 
vinster 

Ja  Nej

Manipulation av data Nej  Nej

Historiska  Ja  Ja

Aggregerade  Ja, om det används ensamt Ja, till viss del  

Snedvridna  Nej  Nej

Åtgärder  Kombination av mått, 
operationell styrning av 
aktiviteter, kulturell styrning, 
aktiv internkontroll, minska 
trycket på kortsiktiga vinster, 
längre mäthorisont 

Kombination av mått, 
operationell styrning av 
aktiviteter, kulturell styrning, 
aktiv internkontroll, minska 
trycket på kortsiktiga vinster 

Tabell 5: Jämförelse mellan Företag A och Företag B 

Båda företagen uppger att utvärdering av affärsenheter och kopplat till belöningssystem är det 

absolut  vanligaste  användningsområdet  för  lönsamhetsmått.  Det  måttet  som  är  mest 

förekommande  för båda är ROCE. Företag B uppger att de även använder ROA och ROE  för 

utvärdering  medan  Företag  A  är  mer  restriktiva  med  användningen  av  de  måtten  för 

utvärdering men använder  till viss del ROA. Båda uppger att  lönsamhetsmåttet ROI används 

när de ska utvärdera  lönsamheten  för en  investering,  inte när det gäller utvärdering av hela 
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företaget  eller  affärsenheterna. De  resultatmått  som  används  är  framför  allt  EBIT‐marginal, 

vilket gäller båda företagen. EBIT i kronor samt kassaflöde används också i stor utsträckning av 

båda företagen. Företag A använder  inte  icke finansiella mått för utvärdering på en hög nivå 

utan  först  längre  ner  i  organisationen.  Där  används  leveransprecision,  tidsanvändning  och 

debiterbar tid med flera. För Företag B däremot var marknadsandel ett vanligt förekommande 

mått  för  utvärdering.  Inget  av  företagen  använder  aktierelaterade mått  för  utvärdering  av 

affärsenheter.  I  de  fall  de  används  är  det  för  företaget  som  helhet  och  som  extern 

kommunikation inte för utvärdering av affärsenheter.  

Båda uppger att lönsamhetsmåtten är mycket förståeliga för de som kontinuerligt arbetar med 

dem. För anställda  längre ner  i organisationen är  förståelsen  inte  lika stor. Båda menar även 

att lönsamhetsmåtten i stor grad mäter verksamhetens övergripande effektivitet. Vidare anser 

de att måtten till viss del lämpar sig för externa jämförelser. På frågan om det finns ett behov 

av en standardisering av lönsamhetsmåtten anser båda att det skulle vara bra men framhäver 

olika aspekter. Företag A menar att det speciellt skulle vara bra för mått som ROI, RI och EVA 

där beräkningarna kan skilja sig mycket åt medan Företag B menar att det kan vara både bra 

och dåligt med en standardisering. Han anser att framförallt de branschspecifika måtten  inte 

får bli allt för standardiserade då de kan bli för uttömmande.  

Den största skillnaden mellan Företag A, som är ett mycket stort företag, och Företag B, som är 

ett mindre företag, var deras syn på de beteendeproblem som lönsamhetsmåtten i många fall 

leder  till.  Företag  A  såg  mycket  väl  en  koppling  mellan  måtten  och  suboptimering  samt 

fokusering på kortsiktiga vinster. Företag B såg dock  inte den kopplingen och menade att det 

inte var något som upplevts inom företaget. Det som de var ense om var att manipulation av 

data absolut inte förekommer i svenska företag. När det gäller de mätproblem som måtten är 

förenade med så anser båda att det  inte går att komma  ifrån att måtten är historiska och att 

det  inte  nödvändigtvis måste  vara  ett  problem  eller  åtminstone  inte  ha  så  stor  betydelse. 

Informationen kan  till viss del upplevas  som aggregerad,  framförallt  för enheter  längre ner  i 

organisationen och om måtten används ensamt. De anser  inte att  informationen är speciellt 

snedvriden. Så länge som ett företag inte enbart fokuserar på ett mått kommer det inte uppstå 

några  större problem.  Företagen  vidtar båda  åtgärder  för  att hantera problemen. Även om 

åtgärderna  inte  i  direkt mening  har  uppkommit  för  att  hantera  den  negativa  aspekten  av 

lönsamhetsmått  har  de  troligtvis  en  inverkan  på  att minska  problemen.  En  kombination  av 

mått  är  något  som  de  båda  företagen  använder  sig  av. De  har  en  operationell  styrning  av 

aktiviteter samt en stark kulturell styrning . Båda försöker minska trycket på kortsiktiga vinster 



FÖRSTUDIE 

46 

och har en aktiv internkontroll. Ingen använder i dagsläget utvecklade redovisningsmått som RI 

och EVA men Företag A har haft uppe som diskussion att eventuellt införa RI. På Företag B har 

det aldrig varit på tal att införa den typen av mått. 

4.4 Kvalitetssäkring av enkäten 

Företag  A  ingår  i  storleksklassen  med  3000  anställda  eller  fler  medan  Företag  B  ingår  i 

storleksklassen 200‐499. Vi ansåg det vara viktigt att genomföra  förstudien på  företag  i olika 

storleksklasser för att säkerställa att enkäten var anpassad och enkel att förstå oavsett storlek 

på  företaget. Vi  ville  även  ta  tillfället  i  akt och  fånga upp de  eventuella  skillnader  som  kan 

finnas mellan stora och mindre företag. Vi kommer nedan att ta upp några av de förändringar 

som vi har gjort för att kvalitetssäkra vår enkät. 

Förstudien har framförallt hjälpt oss att finna bättre alternativ på frågorna om vilka mått som 

används  för  utvärdering.  Både  lönsamhetsmåtten,  resultatmåtten  och  de  icke  finansiella 

måtten har delvis bytts ut och ersatts med nya mått som är mer anpassade  för den bransch 

som vi undersöker. Även på andra  frågor har alternativ  tagits bort och ersatts med nya där 

intervjupersonerna  kommit med  synpunkter och haft  förslag på mer  lämpade  alternativ  för 

branschen. Det har  inte  varit möjligt att  gå alltför djupt  in på  vilka mått  som används utan 

studien är begränsad till mer övergripande mått för utvärdering.   

Efter att vi uppmärksammat missförstånd på ett antal frågor valde vi att förtydliga de frågorna 

ytterligare  genom  att  ha  förklaringar  vid  exempelvis  måtten.  Båda  intervjupersonerna 

reagerade på frågan om hur väl lönsamhetsmåtten mäter företagets effektivitet. Anledningen 

var att det helt beror på hur företaget mäter sin effektivitet. Svaret kommer därför påverkas av 

vad som är effektivitet för respektive företag. Vi valde att även här förtydliga att vi menar den 

övergripande  effektiviteten  för  företaget  i  en  generell  mening.  Även  frågan  om  de 

aktierelaterade måtten  väckte  viss  tvekan.  Efter  lite  diskussion  kom  vi  fram  till  att  ändra 

namnet marknadsrelaterade mått,  som  vi  först  kallade  det,  till  aktierelaterade mått  för  att 

undvika missförstånd. Vi är här medvetna om att de aktierelaterade måtten eventuellt bara 

används av de börsnoterade  företagen  i populationen men valde ändå att  ta med  frågan då 

måtten förespråkas starkt  i teorin. Om användningen  inte skulle vara speciellt stor kan vi om 

inte annat påvisa att de inte används i stor utsträckning i den studerade branschen i Sverige. 

Trots att båda företagen reagerade starkt på att manipulation av data inte är något som sker i 

svenska  företag ville vi  trots det ha kvar alternativet  för att eventuell kunna understryka en 
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skillnad mellan Sverige och litteraturen. Efter diskussion med företagen valde vi även att lyfta 

fram vissa åtgärder som företagen använder sig av, här kan nämnas exempelvis internkontroll.  

Vi kom även fram till att ta bort en fråga som båda företagen tyckte skiljde sig mycket lite från 

en annan fråga. Syftet med att helt ta bort den var att respondenten  inte ska tappa  intresset 

för att de anser att de redan besvarat frågan. Vi ansåg själva att det var möjligt att ta bort den 

då vi ändå genom andra frågor skulle få svar på det vi ville undersöka.  

Alla de  synpunkter  som de  intervjuade har  framhävt har  inte varit möjliga att  ta hänsyn  till 

men de flesta har vi valt att ta åt oss. Förstudien har hjälpt oss få en större förståelse för den 

svenska industrin vi studerar och vilka mått och metoder som används i branschen. Vi anser att 

de ändringar som vi har gjort har bidragit till en tydligare enkät som är mer anpassad för den 

bransch som vi studerar.   
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5 Enkätundersökning 

5.1 Bakgrundsinformation om företagen 

De tillverkande svenska företag som ingår i studien är i genomsnitt indelade i två divisioner och 

fyra affärsenheter. Av de svarande ser fördelningen av deras befattningar och antalet anställda 

i företaget ut som följande: 

Befattning:  Antal i procent:  N: 

Verkställande direktör  3.1%  3 

CFO  37.8%  37 

Ekonomichef  35.7%  35 

Controller  19.4%  19 

Redovisningschef  4.1%  4 

Totalt:  100 %  98 
Tabell 6: Svarandes befattning i procent 

Antal anställda:  Antal anställda i procent:  N: 

200‐499  45 %  44 

500‐999  24 %  24 

1000‐1499  7 %  7 

1500‐1999  4 %  4 

2000‐2999  7 %  7 

3000 eller fler  12 %  12 

Totalt:  100 %  98 
Tabell 7: Storleksindelning baserat på antal anställda 

5.2 Prestationsmått 

Av  de  företag  som  ingår  i  studien  uppger  93  procent  att  de  använder  någon  typ  av 

lönsamhetsmått för utvärdering av divisioner och affärsenheter. De resterande sju procenten 

uppger  att  de  istället  använder  sig  utav  enbart  resultatmått  samt  icke  finansiella mått. De 

viktigaste  tillämpningsområdena  för  lönsamhetsmåtten är att de används  för utvärdering av 

divisioner och affärsenheter, följt av att de används för generell effektivitetsmätning. Flertalet 

uppger även att måtten  ligger till grund för belöning. Att ge  information till marknaden väger 

inte lika tungt som ovan nämnda anledningar men nämns av flera av företagen som ett viktigt 

tillämpningsområde (Bilaga 3).   

 

 

  



ENKÄTUNDERSÖKNING 

49 

  Aldrig       Alltid 
Medel‐ 
värde 

Ingen 
åsikt 

ROA (Avkastning på totala tillgångar)  63 % 15 % 7 % 4 % 7 %    1,71      4 % 

ROE (Avkastning på eget kapital)  57 %  10 % 8 % 9 % 12 %    2,05      4 % 
ROCE (Avkastning på sysselsatt 
kapital)  19 % 8 % 7 % 12 % 52 %    3,73      2 % 

ROC (Avkastning på totalt kapital)  54 %  13 % 8 % 9 % 10 %    2,01      6 % 

ROI (Avkastning på investeringar)  34 % 8 % 11 % 9 % 31 %    2,94      7 % 

Annat lönsamhetsmått  35 % 3 % 10 % 5 % 24 %    2,73      23 %
Tabell 8: Vilken utsträckning som lönsamhetsmått används för utvärdering av divisioner och affärsenheter 

Det  lönsamhetsmått  som används  i  störst utsträckning vid utvärdering är ROCE,  följt av ROI 

och andra  lönsamhetsmått där  respondenterna har angett exempelvis RONA  (Return on Net 

Assets), det vill säga avkastningen på nettotillgångarna, ROOC  (Return on Operating Capital), 

en  form  av  avkastning  på  sysselsatt  kapital,  CsVA  (Cash  Surplus  Value  Added),  en  form  av 

avkastning på  investeringar och ROS  (Return on  Sales),  vilket  visar  företagets  vinstmarginal. 

Däremot är det betydligt färre som använder ROA, ROE och ROC för utvärdering av divisioner 

och  affärsenheter.  Som det  kan utläsas  av  tabell  8  är  spridningen  av måtten  förhållandevis 

stor.  

  Aldrig        Alltid 
Medel‐
värde 

Ingen 
åsikt 

EBIT (Earnings before interest and tax)  9 %  4 %  4 %  3 %  78 %  4,39  1 % 

EBITDA (Earnings before interest tax, 
depreciation and amortization)  29 %  5 %  10 % 10 %  42 %  3,32  4 % 

RI (Residual income)  74 %  10 %  1 %  2 %  2 %  1,31  10 % 

EVA (Economic value added)  52 %  8 %  13 % 7 %  15 %  2,2  6 % 

Kassaflöde  4 %  5 %  5 %  11 %  70 %  4,42  3 % 

Omsättning  4 %  4 %  9 %  2 %  79 %  4,48  1 % 

Annat resultatmått  32 %  3 %  5 %  2 %  30 %  2,93  28 % 
Tabell 9: Vilken uträckning som resultatmått används för utvärdering av divisioner och affärsenheter 

De resultatmått som respondenterna uppgett att de använder är främst omsättning, EBIT och 

kassaflöde.  En  klar majoritet  uppger  att måtten  alltid  används  vid  utvärdering.  Efter  följer 

EBIDTA där majoriteten uppger att de alltid eller nästan alltid använder måttet vid utvärdering. 

Utvecklade  resultatmått  som  RI  och  EVA  används  inte  i  särskild  stor  uträckning.  En 

övervägande majoritet använder sig aldrig av RI medan användningen av EVA är något större, 

se  tabell 9. Under andra  resultatmått nämns  framför allt  täckningsbidrag och  täckningsgrad. 

Flera uppger även att de använder EVA‐liknande mått . 
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  Aldrig        Alltid 
Medel‐ 
värde 

Ingen 
åsikt 

NKI (Nöjd kund index)  25 %  5 %  29 %  16 %  20 %  3  4 % 

NMI (Nöjd medarbetare index)  28 %  8 %  19 %  18 %  26 %  3,06  2 % 

Produktkvalitet  5 %  5 %  19 %  14 %  56 %  4,1  0 % 

Marknadsandel  11 %  7 %  19 %  15 %  46 %  3,81  2 % 

Debiterbar tid  68 %  11 %  8 %  7 %  2 %  1,58  4 % 

Tidsanvändning  42 %  10 %  14 %  13 %  16 %  2,51  4 % 

Leveransprecision  5 %  2 %  8 %  20 %  64 %  4,36  1 % 

Annat icke finansiellt mått  17 %  0 %  4 %  4 %  31 %  3,55  44 % 
Tabell 10: Vilken utsträckning som icke finansiella mått används för utvärdering av divisioner och affärsenheter 

Som komplement används även icke finansiella mått vid utvärdering. Leveransprecision anger 

en  övervägande  majoritet  att  de  alltid  eller  nästan  alltid  använder  sig  av,  följt  av 

produktkvalitet och marknadsandel. Flera av de övriga måtten är relativt spridda över skalan 

ett  till  fem. Produktrelaterade mätetal är vanligt  förekommande bland  företagen och nämns 

under andra icke finansiella mått.  

De aktierelaterade måtten är betydligt ovanligare att använda sig av vid utvärdering. Ytterst få 

uppger att de använder måtten, vilket syns i tabell 11.   

 
Ingen 

betydelse      
Avgörande 
betydelse 

Medel
‐värde 

Ingen 
åsikt 

Lättförståeliga  1 %  4 %  15 %  26 %  51 %  4,24  2 % 

Precisa  2 %  14 % 26 %  24 %  29 %  3,66  4 % 

Objektiva  6 %  3 %  21 %  33 %  30 %  3,85  7 % 

Lättillgängliga  0 %  2 %  24 %  33 %  36 %  4,08  4 % 

Kostnadseffektiva  4 %  8 %  16 %  25 %  34 %  3,88  12 % 

Det finns inga bättre alternativ  25 %  6 %  16 %  10 %  11 %  2,67  32 % 

Benchmark  7 %  12 % 16 %  32 %  24 %  3,6  9 % 

Annan anledning  36 %  2 %  0 %  0 %  2 %  1,24  60 % 
Tabell 12: Anledning till användningen av lönsamhetsmått 

Avgörande betydelse för att företag väljer att använda  lönsamhetsmåtten är främst att de är 

lättförståeliga.   Andra anledningar  till användandet är att de är  lättillgängliga, objektiva och 

  Aldrig        Alltid 
Medel‐
värde 

Ingen 
åsikt 

P/E (Aktiekurs/vinst per aktie)  85 %  3 %  1 %  0 %  3 %  1,2  8 % 

EPS (vinst per aktie)  86 %  3 %  2 %  0 %  1 %  1,13  8 % 

P/S (Försäljningen/ aktie i 
förhållande till aktiepriset)  86 %  4 %  1 %  0 %  0 %  1,07  9 % 

Eget kapital/aktie  84 %  2 %  5 %  0 %  1 %  1,19  8 % 

Annat aktierelaterat mått  82 %  1 %  0 %  0 %  1 %  1,07  15 % 

Tabell 11: Vilken utsträckning som aktierelaterade mått används för utvärdering av divisioner och affärsenheter
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kostnadseffektiva, de väger dock  inte  lika  tungt  som att de är  lättillgängliga. Vidare används 

måtten  för att de är precisa samt till benchmark. Att måtten skulle användas  för att det  inte 

finns några bättre alternativ är inte en avgörande betydelse.   

  
Ingen 
nackdel       

Avgörande 
nackdel 

Medel‐
värde 

Ingen 
åsikt 

Leder till suboptimering  9 %  14 %  40 %  14 %  7 %  2,95  16 % 

Leder till fokusering på 
kortsiktiga vinster  8 %  20 %  23 %  23 %  13 %  3,16  12 % 

Leder till manipulation av data  20 %  19 %  24 %  11 %  3 %   2,47  22 % 

Grundar sig på historisk data  7 %    19 %  33 %  20 %  11 %  3,11  11 % 

Informationen blir aggregerad  20 %   25 %  24 %  9 %  1 %   2,31  21 % 

Informationen blir snedvriden  20 %  20 %  25 %  8 %  0 %  2,29  27 % 

Annan nackdel  18 %  3 %  5 %   2 %  0 %  1,65  72 % 
Tabell 13: Nackdelar med lönsamhetsmått 

De nackdelar  som  respondenterna  anser  framförallt  finns med  lönsamhetsmåtten  är  att  de 

leder till fokusering på kortsiktiga vinster och att de grundar sig på historisk data. Dock anses 

det inte vara avgörande nackdelar. De övriga nackdelarna anses inte vara särskilt stora.  

Majoriteten  av  de  svarande  uppger  att  lönsamhetsmåtten  lämpar  sig  väl  för  externa 

jämförelser  inom branschen de är verksamma. När det gäller hur pass begripliga måtten är  i 

organisationen uppger hela 90 procent att måtten är väl eller mycket väl begripliga för chefer 

medan det för andra anställda i organisationen råder en något lägre begriplighet. Vidare anser 

de flesta att lönsamhetsmåtten relativt väl mäter deras verksamhets övergripande effektivitet. 

På frågan om det finns ett behov att standardisera  lönsamhetsmåtten är svaren spridda. Det 

går således inte att utläsa att det finns en entydig önskan om att standardisera måtten. (Bilaga 

3) 

64 procent uppger att de tidigare har bytt ut eller kompletterat vissa av sina lönsamhetsmått 

med  andra  typer  av mått.  Anledningen  till  att  företagen  har  valt  att  genomföra  ett  byte 

alternativt komplettering har  ingen tydlig koppling till de nackdelar och problem som måtten 

är förenade med. Det är endast för att undvika suboptimering som har en viss koppling. Några 

av  anledningarna  som nämns  är;  ”Ville  komplettera bilden  från  fler  verksamhetsperspektiv”, 

”Skapa  större  delaktighet  och  engagemang”,  ”För  att  förstå  helheten  bättre  samt  öka 

förståelsen  för  lönsamhetsmåtten”,  ”Växlande  styrningsfokus”  samt  ”mer  lättförståeliga  och 

kopplade  till den vardagliga verksamheten”. Anledningarna som  tas upp här är ett utdrag av 

vad  de  svarande  har  uppgett.  (Bilaga  3).  10  procent  uppger  att  de  ännu  inte  bytt  sina 

lönsamhetsmått  men  har  haft  uppe  som  diskussion  att  byta  alternativt  komplettera 
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lönsamhetsmåtten med andra typer av mått. Några av företagen har angett anledningar som 

tidsbrist  samt att det är en kostnadsfråga. Att de  skulle  sakna  kunskap om alternativa mått 

eller att det  inte skulle  finnas några bättre alternativ är  inte anledningar till att de ännu  inte 

bytt  eller  kompletterat  sina mått. Då  enbart  ett  fåtal  har  valt  alternativet  blir  det  svårt  att 

generalisera anledningarna de har angett. Vidare uppger 15 procent att de inte har bytt ut sina 

lönsamhetsmått och 11 procent har ingen åsikt i frågan. (Bilaga 3)  

De  mått  som  uppges  användas  som  grund  för  belöning  är  främst  ROCE  och  andra 

lönsamhetsmått som exempelvis ROOC, CvSA, TVA. Det rör sig således om samma mått som 

företagen  uppger  att  de  använder  vid  utvärdering. Majoriteten  av  företagen  har  dock  inte 

lönsamhetsmåtten  som  grund  för  belöning  i  första  hand.  Resultatmåttet  EBIT  används 

däremot  i  stor  utsträckning  för  det  syftet.  Kassaflöde  och  omsättning  används  också  i  viss 

utsträckning  vid  belöning. Användningen  av  de  icke  finansiella måtten  sammankopplade  till 

belöningssystem är betydligt mindre förekommande.  Svaren är dock även här relativt spridda 

mellan  företagen.  Inte  heller  de  aktierelaterade  måtten  är  sammankopplade  till 

belöningssystem, de används därmed inte varken vid utvärdering eller vid belöning. (Bilaga 3) 

5.3 Problem 

Av  de  problem  som  måtten  kan  leda  till  är  det  endast  suboptimering  och  fokusering  på 

kortsiktiga vinster som de svarande anser att det finns ett visst samband mellan. Dock är det 

mycket få som anser att det är ett avgörande samband. Majoriteten av de svarande företagen 

anser  inte  att  användningen  av måtten  skulle  leda  till manipulation  av  data.  De  klassiska 

mätproblemen,  som  alla  redovisningsbaserade mått medför;  att de  grundar  sig på historisk 

data, att  informationen är  för aggregerad  samt att  informationen blir  snedvriden anses  inte 

medföra  stora problem  i  de  svarande  företagen. Att  informationen  grundar  sig på historisk 

 
Inget 

samband      
Avgörande 
samband 

Medel‐ 
Värde 

Ingen 
åsikt 

Suboptimering  18 %  17 %  32 %  16 %  6 %  2,71  12 % 

Fokusering på kortsiktiga 
vinster  12 %  22 %  22 %  23 %  12 %  3,01  9 % 

Manipulation av data  44 %  22 %  12 %  5 %  1 %  1,79  15 % 

Grundar sig på historisk data  24 %  19 %  24 %  14 %  8 %  2,58  11 % 

Informationen är för aggregerad  29 %  27 %  16 %  7 %  3 %  2,12  19 % 

Informationen blir snedvriden  38 %  23 %  13 %  9 %  1 %  1,95  15 % 

Annat problem  37 %  5 %  2 %  0 %  0 %  1,19  56 % 

Tabell 14: Samband mellan problem och användandet av redovisningsbaserade lönsamhetsmått 
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data utmärker sig dock  från de andra mätproblemen då det visar en viss  tendens att klassas 

som ett problem av respondenterna.  

5.4 Åtgärder 

Av de åtgärder som företag använder sig av för att hantera de eventuella problem som uppstår 

när de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten används är det några som utmärker sig.  

 
Instämmer 
inte alls       

Instämmer 
helt 

Medel‐ 
värde 

Ingen 
åsikt 

Använder en kombination av mått   10 %  7 %  14 %  26 %  41 %  3,83  2 % 

Använder utvecklade 
redovisningsmått   43 %  18 %  13 %   3 %  16 %  2,25  7 % 

Använder oss av operationell 
styrning av aktiviteter  4 %  11 %  20 %  32 %  31 %  3,75  2 % 

Har en stark kulturell styrning   13 %  15 %  33 %  21 %  13 %  3,06  4 % 

Använder oss av en längre 
mäthorisont   41 %  24 %  10 %  9 %  9 %  2,14  8 % 

Försöker att minska trycket på 
kortsiktiga vinster  18 %  22 %  26 %  16 %  7 %  2,69  11 % 

Vi har en aktiv internkontroll  2 %  14 %  24 %   29 %  25 %  3,64  5 % 

Annan åtgärd  28 %  2 %  2 %  0 %  0 %  1,19  68 % 
Tabell 15: Åtgärder som vidtas för att hantera problem 

Att  använda  en  kombination  av  olika  mått  som  lönsamhetsmått,  resultatmått  och  icke 

finansiella mått är mycket vanligt bland  i stort sett alla  företagen, vilket även  tidigare  frågor 

visat. Att använda operationell styrning av aktiviteter som att exempelvis ha standardiserade 

processer  och  checklistor  vid  investeringsbeslut  och  utvecklingsarbeten  visar  sig  också  vara 

mycket vanligt. Andra åtgärder  som  företagen vidtar  för att minska problemen är att ha en 

aktiv  internkontroll  samt  en  stark  kulturell  styrning. Åtgärden  att  försöka minska  trycket på 

kortsiktiga vinster är relativt spridd mellan de olika företagen men används i viss utsträckning. 

Att  använda  utvecklade  redovisningsmått  som  EVA  och  RI  samt  att  använda  en  längre 

mäthorisont genom att exempelvis ha långsiktiga incitamentsprogram är något mindre vanligt. 

5.5 Sammanfattning av ett typföretag 

Sammanfattningen  baseras  på  ett  företag  i  storleksklassen  3000  anställda  eller  fler. 

Anledningen är att svarsfrekvensen där är 100 procent, vilket  innebär att vi med mycket stor 

säkerhet kan uttala oss de företagen. 

Företagets  viktigaste  tillämpningsområden  för  lönsamhetsmått  är  utvärdering  och  generell 

effektivitetsmätning  samt  kopplat  till  belöningssystem.  Det  mest  förekommande 
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lönsamhetsmåttet  för  utvärdering  är  ROCE,  följt  av  ROI.  Företaget  använder  resultatmått  i 

större utsträckning än  lönsamhetsmått vid utvärdering. Det är då framförallt EBIT, kassaflöde 

och omsättning som används. EBITDA samt täckningsbidrag och  täckningsgrad är andra mått 

som förekommer ofta. Även EVA eller EVA‐liknande mått används till viss del av företaget. De 

icke  finansiella  måtten  som  företaget  använder  är  främst  marknadsandel  och 

leveransprecision.  Produktkvalitet  och  andra  produktionsrelaterade mått  används  också  till 

viss del av  företaget. Aktierelaterade mått är  inget  som  företaget använder vid utvärdering. 

Vid belöningssystem väger resultatmåtten tyngre än lönsamhetsmåtten. Det är då främst EBIT 

och kassaflöde  som är kopplat  till belöning  i  företaget. Det  lönsamhetsmått  som  till viss del 

används är även här ROCE. Icke finansiella‐ och aktierelaterade mått används inte i särskilt stor 

utsträckning vid belöningssystem. 

Anledningen  till  att  företaget  använder  lönsamhetsmått  för  utvärdering  är  främst  att  de  är 

objektiva  samt  att  de  kan  användas  för  benchmark.  Faktorer  som  att  måtten  är  precisa, 

lättförståeliga,  lättillgängliga  samt  kostnadseffektiva  är  också  anledningar  till  användningen. 

Företaget  anser  inte  att  det  finns  någon  påtaglig  nackdel med  lönsamhetsmått.  En möjlig 

nackdel  är  dock  att  måtten  kan  leda  till  fokusering  på  kortsiktiga  vinster  samt  att  de  är 

historiska.   

Företaget anser att  lönsamhetsmåtten  fungerar väl vid externa  jämförelser  inom branschen. 

De anser även att de är mycket användbara för att mäta företagets övergripande effektivitet. 

Begripligheten  för  chefer  anses  vara  stor däremot något mindre  för  anställda. Vidare  anser 

företaget att det finns ett visst behov av en standardisering av lönsamhetsmåtten. 

Företaget anser inte att det finns något avgörande samband mellan lönsamhetsmåtten och de 

problem de kan  leda  till. Fokusering på kortsiktiga vinster, att de kan  leda  till suboptimering 

samt att måtten grundar sig på historisk data är de problem som företaget anser finns, dock 

upplevs det inte som ett avgörande problem. Att måtten är aggregerade, att informationen blir 

snedvriden  samt  att  de  kan  leda  till manipulation  av  data  upplevs  inte  som  problem.  De 

åtgärder som företaget vidtar för att hantera problemen är främst att använda en kombination 

av  mått  samt  operationell  styrning  av  aktiviteter.  Företaget  har  också  en  stark  kulturell 

styrning  och  en  aktiv  internkontroll.  Företaget  använder  också  till  viss  del  det  utvecklade 

redovisningsmåttet  EVA,  samt  använder  sig  av  en  längre mäthorisont.  Att  försöka minska 

trycket på kortsiktiga vinster är inte en åtgärd som företaget vidtar i stor utsträckning.  
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6 Kartläggning av svensk praxis 

6.1 Prestationsmått 

Det framgår i så väl vår förstudie som i vår enkätundersökning att ROCE är det mest använda 

lönsamhetsmåttet vid utvärdering, följt av ROI. En anledning är troligtvis att ROCE med fördel 

kan anpassas till divisioner och även till viss del för affärsenheter. Sannolikt är användningen 

av ROCE störst för utvärdering av företagets divisioner medan användningen avtar längre ner i 

organisationen.  ROCE  beskriver  hur  effektivt  företaget  använder  sina  sysselsatta 

kapitaltillgångar.  I  tillverkande  företag,  som  ofta  i  hög  grad  är  kapitalintensiva  med  stor 

balansomslutning, och har mycket av sitt kapital bundet i reala tillgångar får måttet därför stor 

betydelse. Vi  tror att det är en  stor bidragande orsak  till att både ROCE och  till viss del ROI 

används i tillverkande företag. Att de andra lönsamhetsmåtten inte används i lika stor grad kan 

bero på att sambandet mellan måtten och den verksamhet som bedrivs  i företaget  inte alltid 

är  helt  tydlig  för  divisionen  och  affärsenheterna.  Alla  mått  lämpar  sig  således  inte  för 

utvärdering av affärsenheter och divisioner utan  får större vikt vid utvärdering av  företaget  i 

sin helhet. Exempelvis är måttet ROE viktigare ur ett ägar‐ och aktiemarknadsperspektiv då det 

visar avkastningen på det kapital som ägarna har bundet i företaget.  

Att många  respondenter  använder ROI  för utvärdering  är en  aning  tvetydigt eftersom båda 

intervjupersonerna  i  vår  förstudie  var mycket  skeptiska  till  användningen  av måttet  för det 

syftet.  I  förstudien  framkom  det  att  ROI  endast  används  för  utvärdering  av  investeringar. 

Anledningen till att många respondenter har valt ROI kan vara att de anser att utvärderingen 

av en investering utgör en del av utvärderingen av en enhet. Det kan även bero på att ROI är 

svårdefinierat och kan  tolkas olika beroende på hur  företagen väljer att beräkna måttet. Att 

lönsamhetsmåtten  generellt  är  svårdefinierade  stärks  av  både Walsh  (1996);  Neely  (1999); 

Anthony  och  Govindarajan  (2003).  Definitionen  av  ROI  är  av  den  anledningen  kanske  inte 

konsekvent  i  alla organisationer. Vår  studie  visar  även  att ROI  inte  verkar ha  samma  starka 

ställning som utvärderingsmått av divisioner och affärsenheter  i svenska  företag som måttet 

verkar ha i amerikanska företag. Flera författare exempelvis Spiller (1988); Gordon och Iyengar 

(1996); Kaplan (1984); Dearden (1969); Merchant och Van der Stede (2007) menar att ROI är 

det mest  förekommande  lönsamhetsmåttet,  något  som  inte  är  fallet  i  svenska  tillverkande 

företag, där ROCE har en betydligt starkare ställning. I svenska tillverkande företag är ROI bara 

ett av  flera mått  som används. Vidare kan det vara  så att det ROI  som används av  svenska 
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tillverkande företag  inte är ekvivalent med det ROI som används  i USA.   I Sverige  ligger ROCE 

troligtvis både begreppsmässigt och användningsmässigt närmare det amerikanska ROI. 

Lönsamhetsmåttens styreffekt på den enskilda affärsenheten kan vara svag. För att måtten ska 

fungera  för den  interna  styrningen och  för prestationsmätning krävs att målen bryts ner  till 

påverkbara  mål  för  divisionerna  och  affärsenheterna.  Det  är  viktigt  att  chefer  som  blir 

utvärderade kan påverka de mål som sätts upp. Operativa mått som resultatmått, är lättare för 

den enskilda enheten att påverka och får därför större betydelse vid utvärdering. Det framgår 

av  studien  att  det  är  vanligare  att  använda  resultatmått  vid  utvärdering  än  vad  det  är  att 

använda  lönsamhetsmått.  Att  så  är  fallet  beror  sannolikt  på  att  lönsamhetsmåtten  inte 

används genomgående för alla affärsenheter utan framförallt för utvärdering av divisioner. En 

anledning till det kan vara att alla enheter inte har ansvar för den kapitalbindning som enheten 

ger  upphov  till.  Lönsamhetsmått  som  ROCE  blir  därför  inte  användbara  för  utvärdering  av 

enheter  som  enbart  svarar  för  intäkter  och  kostnader,  så  kallade  resultatenheter10.  De 

resultatmått  som  svenska  tillverkande  företag  använder  är  främst  omsättning,  EBIT  och 

kassaflöde.  Då  de  flesta  divisioner  och  affärsenheter  idag  ansvarar  för  resultat‐  och 

balansräkning  får mått som EBIT och omsättning stor vikt vid utvärdering. Måtten används  i 

den operationella verksamheten och får således stor betydelse för den interna styrningen och 

utvärderingen.  Lönsamhetsmåtten får  inte samma självklara ställning utan fungerar mer som 

ett komplement till resultatmåtten.  

De  icke  finansiella måtten har också betydelse vid utvärdering, dock  inte  i  samma grad  som 

resultatmåtten.  Det  är  främst  leveransprecision  och  produktkvalitet  samt  andra 

produktionsrelaterade mätetal som används. Anledningen till användningen av icke finansiella 

mått  är  på  grund  av  att  de  är  lättare  att  kommunicera  och  förstå  för  de  anställda  i  den 

operationella verksamheten. Genom att enheten eller divisionen förbättrar de  icke finansiella 

måtten  kommer  det med  tiden  visas  i  företagets  resultat‐  och  balansräkning  och  därmed 

förbättra även lönsamhetsmåtten.  

Precis som vi förutspått var användningen av aktierelaterade mått inte stor bland företagen. Vi 

ville  emellertid  se  om  tillämpningen  i  svenska  tillverkande  företag  skiljde  sig  mot  vad 

litteraturen  förespråkar.  Vi  kan  konstatera  att  i  den  kombination  av  mått  som  vanligtvis 

används vid utvärdering  i  svenska  företag  ingår  inte aktierelaterade mått. Som vår  förstudie 

                                                 

10 Se exempelvis Merchant och Van det Stede (2007), Greve (2009) 
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visade  är  användningen  av  aktierelaterade  mått  med  största  sannolikhet  vanligare  vid 

utvärdering av högsta  ledningen och  inte vid utvärdering av enheter. En av anledningarna är 

att aktierelaterade mått är svåra att påverka längre ner i organisationen då de baseras på hela 

företagets prestationer. Bushman och  Indjejikian  (1992) framhäver att måtten även påverkas 

av  framtida  förväntningar  på  företaget,  vilket  inte  enbart  är  ett  resultat  av  verkliga 

prestationer. Det får som effekt att måtten blir svåra att påverka och lämpar sig därför sämre 

för utvärdering av företagets divisioner och affärsenheter.  

Studien  visar  att  inget  företag  använder  endast  ett mått  vid  utvärdering.    Resultatet  visar 

istället  att  det  vanligaste  är  att  använda  en  kombination  av mått.  Företagen  är  idag mer 

komplexa vilket gör att ett enda mått  inte kan mäta  företagets värde. Det är här  tydligt att 

svenska företag har anpassat sig efter de förändringar som skett. Företagen har därmed tidigt 

börjat  använda  kombinationer  av mått.  Användningen  ligger  därmed  i  linje med  det  som 

kommit att kallas The Stakeholder Approach. Olika mått används således vid olika situationer 

beroende  på  vilket  fokus  företaget  har.  Genom  att  en  kombination  av mått  är  standard  i 

företagen blir det därmed naturligt att de olika måtten som används vid utvärdering inte alltid 

utgör  lika  stor  del.  Som  det  framkommit  i  vår  förstudie  använder  sig  företagen  av  en 

verktygslåda av mått, där mått ständigt byts ut och kompletteras. En stor bidragande orsak till 

att svenska företag använder en kombination av mått, och troligtvis gjort det under lång tid, är 

det  utvecklade  kalkyltänkandet  som  tidigt  fått  företaget  medvetna  om  bristerna  med 

redovisningsbaserad information. 

Lönsamhetsmåtten är ett mycket viktigt komplement till resultatmåtten, både för utvärdering 

och  för  effektivitetsmätning.    Studien  visar  att  de  främsta  tillämpningsområdena  för 

lönsamhetsmått  är  just  utvärdering  av  affärsenheter  och  divisioner  och  att  de  används  för 

generell  effektivitetsmätning.  Ett  antal  av  de  svarande  har  även  lönsamhetsmåtten 

sammankopplade  till  belöningssystem,  även  här  är  det  ROCE  som  är  vanligast.  Efter  ROCE 

uppges andra  lönsamhetsmått än de vi har angett  i enkäten. ROI  ligger således  inte till grund 

för  belöning,  vilket  torde  tyda  på  att  investeringsbeslut  inte  är  bonusgrundande  i  svenska 

tillverkande  företag.  Det  borde  få  som  effekt  att  affärsenheternas  och  divisionernas 

investeringsbeslut inte i lika stor grad påverkas av att enheten tillfälligt uppvisar ett lägre ROI. 

Precis  som  vid  utvärdering  så  har  resultatmåtten  störst  betydelse  som  grund  för  belöning. 

EBIT,  omsättning  och  kassaflöde  är  de  viktigaste  måtten  även  här.  Vid  tillämpning  av 

belöningssystem är det viktigt att måtten  som  ligger  till grund  för belöning är  lättförståeliga 

och  att  de  kan  påverkas  på  enhets‐  och  divisionsnivå.  Eftersom  det  är  fallet  med 
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resultatmåtten blir de naturliga komponenter  i ett belöningssystem. Värt att notera är att de 

icke  finansiella  måtten  inte  i  samma  grad  ligger  till  grund  för  belöning  som  de  gör  för 

utvärdering. Att så är fallet kan bero på de svårigheter som finns med att sammanlänka dem 

till  företagets  strategi,  identifiera  rätt  mått  samt  problem  med  hur  måtten  ska  mätas11. 

Resultatmått och  lönsamhetsmått  får därför större betydelse. Det går att utläsa att belöning 

inte verkar vara lika förekommande i de svenska företagen som det beskrivs i litteraturen.  Det 

kan även bero på att en mindre del av lönen är baserad på bonusersättningar. I Sverige verkar 

inte belöning heller ha lika stor betydelse för styrningen då andra incitament kan vara av större 

vikt.  

Anledningarna till att  företagen använder  lönsamhetsmått stämmer mycket väl överens med 

de fördelar som de är förenade med. Framförallt är det att måtten är  lättförståeliga som har 

stor betydelse men anledningar som att de är  lättillgängliga, objektiva och kostnadseffektiva 

har också betydelse. Det går att utläsa att benchmark anses viktigare för stora företag än vad 

det  är  för  de  mindre  företagen  (Bilaga  5).  Vidare  råder  det  en  allmän  acceptans  om 

lönsamhetsmåttens  lämplighet  som  utvärderingsmått,  något  som  också  stärks  av  Sandell 

(2006).   

En övervägande majoritet av företagen har angett att lönsamhetsmåtten är mycket begripliga 

för chefer och även till stor del för anställda i organisationen men att begripligheten är mindre 

för de som  inte kontinuerligt arbetar med måtten. Det styrker följaktligen vårt antagande om 

att  lönsamhetsmåtten  troligtvis är vanligare vid utvärdering av  företagets divisioner och  inte 

lika vanliga vid utvärdering av mindre affärsenheter. Vi har dock märkt att på vissa frågor har 

ett fåtal respondenter svårt att särskilja  lönsamhetsmåtten från resultatmåtten. Det kan bero 

på  att måtten,  precis  som Walsh  (1996);  Neely  (1999);  Anthony  och  Govindarajan  (2003) 

menar, helt  enkelt  är  svårdefinierade och  att det därför  kan  vara  svårt  att  klassa dem  som 

lönsamhetsmått  respektive  resultatmått.  Vidare  går  det  inte  att  utesluta  att  frågorna  helt 

enkelt inte lästs tillräckligt noga och därmed missförståtts.  

                                                 

11 Diskussion om svårigheter med  icke finansiella måtten vid belöning är hämtad ur  Ittner och Larcker 

(2003) 
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6.2 Problem 

I  litteraturen som behandlar  lönsamhetsmått  framgår det att användandet av ROI och andra 

lönsamhetsmått bidrar  till mät‐ och beteendeproblem, något  som  fått  samlingsnamnet ROI‐

beteende12.  Det  är  dock  inte  något  som  upplevs  i  stor  utsträckning  av  företagen  i  vår 

undersökning. 

Empirin visar att ytterst få anser att det finns ett avgörande samband mellan användandet av 

lönsamhetsmått och de mätproblem  som  framförallt  Johnson och Kaplan  (1987)  samt Neely 

(1999) hävdar att måtten leder till. Som framkommit under förstudien är det fakta att måtten 

är  historiska  vilket  inte  behöver  ha  så  stor  betydelse.  Det  gäller  för  alla  typer  av 

redovisningsbaserad information och behöver inte, så länge som det finns en kunskap om dess 

begränsningar, vara ett problem. Att informationen blir för aggregerad upplevs inte heller som 

ett stort problem. Eventuellt skulle det kunna vara ett problem om ett mått används ensamt, 

vilket  aldrig  är  fallet  för  företagen  i  vår  studie.  Vidare  upplever  inte  heller  företagen  att 

informationen blir snedvriden. De mer utvecklade allokeringsmetoderna i Sverige har med stor 

sannolikhet bidragit till att göra den redovisningsbaserade  informationen mindre snedvriden. 

Svenska tillverkande företag har redan god kunskap om måtten, vilket bidrar till att minska de 

mätproblem  som  de  kan  leda  till.  Johnson  och  Kaplans  kritik mot  att  redovisningsbaserad 

information skulle vara  för sen,  för aggregerad och  snedvriden har alltså  ingen, eller mycket 

liten, relevans  i en svensk kontext  idag. Troligtvis har  inte denna syn på redovisningsbaserad 

information  varit  relevant  i  Sverige  tidigare  heller.  Att  mätproblem  inte  upplevs  som  ett 

problem  i Sverige beror också på alla de åtgärder  som  svenska  företag  redan vidtar. Det är 

dock mycket möjligt  att  Johnson och  Kaplans debatt  än  idag har  en  relevans  i USA, då det 

enligt Merchant  (2009) fortfarande råder en mycket stor fokusering på redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått  i USA. I vår analys och slutsats utgår vi  ifrån att Relevance Lost kritiken, som 

beskrivs  i  litteraturen speglar amerikansk praxis. Antagandet baseras också på det faktum att 

problemen  än  idag  får  stort  utrymme  i  styrningslitteraturen  och  vi  utgår  därför  ifrån  att 

kritiken fortfarande har en viss relevans.  

Inte  heller  upplever  de  svenska  företagen  i  stor  utsträckning  beteendeproblem  med 

suboptimering  och  kortsiktighet  som  beskrivs  av  framförallt  Bouwens  och  Speklé  (2007); 

                                                 

12 Se exempelvis Johnson och Kaplan (1987); Neely (1999); Laverty (1996)Merchant och Van der Stede 

(2007); Spiller (1988); Dearden (1969); Bouwens och Speklé (2007) 
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Laverty  (1996);  Neely  (1999).  Att  ländernas  kulturer  skiljer  sig  åt  är  troligtvis  en  stor 

bidragande orsak till att beteendeproblem inte är lika vanligt i Sverige. De svenska tillverkande 

företagen vidtar även redan de åtgärder som den amerikanska  litteraturen förespråkar vilket 

följaktligen leder till att problemen inte upplevs i någon stor utsträckning. Att så är fallet styrks 

av  tidigare  studier  av  Östman  (1977)  och  senare  av  Sandell  (2006)  som  visar  även  de  att 

problem  inte upplevs  i hög grad vid  styrning och prestationsmätning med  redovisningsmått. 

Framförallt bör Östmans studie  lyftas  fram då den visar att svenska divisionaliserade  företag 

redan  1977  inte  upplevde  problem  i  hög  grad  på  grund  av  styrning med  redovisningsmått. 

Svenska företag vidtog troligtvis åtgärder långt innan Johnson och Kaplan startade sin debatt i 

USA.  

Vår studie visar att manipulation av data anses vara helt främmande för i stort sett alla företag. 

Att det råder en så tydlig skillnad mot den amerikanska litteraturen kan mycket väl bero på de 

kulturella skillnader som föreligger mellan olika länder. Demskis (2003) argument att anställda 

skulle  manipulera  systemet  för  privat  vinning  har  således  inte  fått  något  fäste  i  svenska 

företag. Vi tror att det etiska perspektivet som Merchant och Rockness (1994) diskuterar har 

stor inverkan. I Sverige råder en kultur där anställda helt enkelt  inte manipulerar data. Det är 

inte  accepterat  och  skulle  en  anställd  manipulera  information  skulle  det  med  största 

sannolikhet  leda  till avsked. Vidare uppger  företagen att de har en aktiv  internkontroll vilket 

bidrar  till  att  det  blir  svårt  att manipulera  data.  Det  krav  på  revision  som  Sverige  har  är 

ytterligare  en  anledning  till  att  det  inte  förekommer manipulation  av  redovisningsbaserad 

information.  

Det råder  inte någon uppenbar skillnad mellan företagen  i de olika storleksklasserna och hur 

de  upplever  problem.  Det  är  viktigt  att  poängtera  att  även  företagen  i  den  minsta 

storleksklassen (200‐499) är förhållandevis stora. Att stora företag  inte upplever problem kan 

också bero på att problemen kanske inte alla gånger syns i stora organisationer på samma sätt 

som de skulle kunna göra  i en mindre. Det är mycket möjligt att företag med mindre än 200 

anställda skulle uppleva problemen annorlunda, det är dock  inte något som vi kan uttala oss 

om  i  vår  studie. Att det  inte  förekommer några  skillnader mellan de olika  storleksklasserna 

tyder på att åtgärderna är lika utbredda oavsett storlek på organisationen. Det kan betyda att 

de åtgärder  som  svenska  företag  redan vidtar  skulle vara  standard och  troligtvis varit under 

lång  tid.  Åtgärderna  är  således  inte  ett  nytt  fenomen.  Den  enda  åtgärd  som  ger  en  viss 

indikation  på  skillnader  mellan  storleksklasser  är  användningen  av  utvecklade 

redovisningsmått, framför allt EVA. Det finns en antydan att de större företagen använder EVA, 
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eller EVA‐liknande mått, i något högre grad än de mindre företagen13. Att så är fallet kan bero 

på  att  processen  att  införa  EVA  kan  vara  både  mycket  komplex  och  kostsam.  Att  det 

utvecklade resultatmåttet RI inte fått speciellt stort genomslag i Sverige beror troligtvis på att 

svenska företag redan på kalkylstadiet tar hänsyn till kapitalkostnader i sina beräkningar, vilket 

gör att fördelarna med RI inte får samma effekt i Sverige som i den amerikanska litteraturen.   

De kulturella skillnaderna mellan Sverige och USA är antagligen en stor bidragande orsak  till 

hur det så kallade ROI‐beteendet upplevs. Hofstede’s dimensioner används  lämpligen här för 

att  beskriva  de  skillnader  som  finns.  Det  är  framförallt  dimensionen  maskulinitet  och 

femininitet  som  uppvisar  stora  olikheter. USA  är  enligt Hofstede  ett mycket maskulint  land 

medan Sverige klassas  som ett  feminint. Maskulina  länder  kännetecknas av  säkerhet och är 

mycket  tävlingsinriktade  vilket  kan  ta  sig uttryck  i  att  företag  i USA  i  större utsträckning  är 

beredda att manipulera data för att ge sken av ett bättre resultat än vad som faktiskt uppnåtts. 

Finns en  tävlingsinriktad attityd  inom  företaget kan det mycket väl uppmuntra affärsenheter 

och divisioner till både suboptimering och fokusering på kortsiktiga vinster. I ett feminint land 

som  Sverige  är  anställda  mer  omsorgsfulla  och  mer  anspråkslösa,  vilket  kan  bidra  till  att 

anställda i svenska företag, till skillnad mot anställda i amerikanska företag, inte kan tänka sig 

att manipulera information. Inte heller är de i lika stor utsträckning villiga att förbättra sin egen 

enhets prestationer på bekostnad  av hela  företaget. Det  kan därmed  vara  så  att de  förstår 

vikten av att se till organisationens bästa och visar en större lojalitet till företaget. Både Sverige 

och  USA  klassas  enligt  Hofstede  som  individualistiska  länder.  Sverige  är  dock  mindre 

individualistiska än USA, vilket kan  ta  sig uttryck  i att  svenska  företag  i något högre grad än 

amerikanska är integrerade i sammanhängande grupper och även i större utsträckning är lojala 

mot  varandra.  Ovan  nämnda  anledningar  bidrar  till  att  beteendeproblemen  inte  upplevs  i 

Sverige  i stor utsträckning.  Individualister, som USA, ser mer till den enskilda  individen vilket 

kan leda till att anställda är beredda att exempelvis manipulera data eller fatta beslut som inte 

är  optimala  ur  företagets  perspektiv.  Det  som  kan  anses  något märkligt  är  att  USA  enligt 

Hofstede  i  högre  grad  än  Sverige  undviker  osäkra  situationer.  De  värdesätter  av  den 

anledningen tydliga regler och riktlinjer. Om det är fallet torde man kunna anta att  lagar och 

regler  följs  i en  större utsträckning, vilket  i  sin  tur borde minska problemet med  framförallt 

manipulation  av data. Det  verkar dock  inte  vara  fallet  i  litteraturen.  Som  ett  resultat  av de 

                                                 

13 Antagandet baserar dels på korstabeller mellan de olika storleksklasserna samt de EVA liknande mått 

som företagen har uppgett att de använder sig av.  
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kulturella skillnader som råder mellan  länderna får ROI‐beteendet, som beskrivs  i amerikansk 

litteratur, inte samma relevans i svenska tillverkande företag.  

6.3 Åtgärder 

Vår studie visar  tydligt att de åtgärder som exempelvis Kaplan och Norton  (1999); Merchant 

och Van der Stede (2007); Stern and Stewart (1996); Dikolli (2001); Larcker (1983) förespråkar 

som  lösningen  på  ROI‐beteendet  redan  är  ett  invant  beteende  i  svenska  företag.  Svenska 

företag har således anpassat sina utvärderingsmetoder i takt med att omvärlden, och därmed 

företagens strategier, har  förändrats. Det kan således vara så att ROI‐beteendet är ett  lokalt 

amerikanskt fenomen. Tidigare studier av Kald och Nilsson (2000) tyder på att flertalet av de 

åtgärder  som  förespråkas,  som  att  använda  en  kombination  av  mått,  även  används  i  de 

resterande nordiska  länderna. Det  finns därmed anledning att med  försiktighet anta att ROI‐

beteendet  inte heller  i övriga norden skulle ha speciellt stor relevans. Att använda endast ett 

eller en fokusering på ett par av måtten kan mynna ut i de omtalade problemen. Studien visar 

att alla företagen använder en kombination av olika mått för utvärdering. Vi ifrågasätter därför 

Johnson  och  Kaplans  diskussion  om  bristerna  med  redovisningsbaserad  information  som 

styrmedel.  Vi  tror  att  det  handlar  om  hur  företaget  väljer  att  tillämpa  informationen  och  i 

vilket sammanhang den används, något som svenska företag verkar ha god kunskap om.  

Åtgärderna som den amerikanska litteraturen förespråkar är således redan ett naturligt inslag i 

svenska  företag. Svenska  företag använder redan en kombination av mått,  flertalet har även 

infört utvecklade redovisningsmått eller  funderar på att göra det.   Företagen använder både 

operationell styrning av aktiviteter, har en stark kulturell styrning och en aktiv  internkontroll. 

Många försöker också minska trycket på kortsiktiga vinster och vissa använder sig även utav en 

längre  mäthorisont.  De  åtgärder  som  framförallt  bör  lyftas  fram  är  användningen  av 

kombinationer av mått, som ovan diskuterats, och användningen av operationell styrning av 

aktiviteter.  I  tillverkande  företag  är  stora  investeringar  en  del  av  den  operationella 

verksamheten.  Behovet  av  att  använda  operationell  styrning  av  aktiviteter,  framförallt  vid 

investeringsbeslut,  blir  därför  stor.  Ledningen  har  inte  möjlighet  att  kontrollera  alla 

investeringsbeslut, utan en delegering sker till chefer för divisionerna. För att upprätthålla att 

cheferna håller sig  inom verksamhetens ramar får den operationella styrningen av aktiviteter 

således  stor  vikt.  Ledningen  får  därmed  översikt  över  divisionerna  och  enheternas 

investeringsbeslut, vilket torde minska problemen med både suboptimering och fokusering på 

kortsiktiga vinster. Att använda operationell  styrning av aktiviteter är något vanligare  för de 
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större  företagen  (Bilaga  5),  vilket  faller  sig  naturligt  då  de  troligtvis  i  högre  grad  delegerar 

beslutsfattande  till  chefer  längre ner  i organisationen.  En  anledning  till  att  företagen  vidtar 

vissa åtgärder  i mindre utsträckning kan vara att de redan är ett naturligt  inslag  i  företagens 

natur. De ses således  inte som en aktivt vidtagen åtgärd. Om ett  företag exempelvis arbetar 

med mycket  långa projekt kan det vara svårt att uppnå kortsiktiga vinster. Företaget behöver 

då inte aktivt vidta åtgärder för att minska trycket på dem.   

En  förklaring  till  det  svenska  försprånget  till  de  rekommendationer  som  den  amerikanska 

litteraturen  förespråkar  är  som  ovan  diskuterat  det  starka  inflytandet  av  de  tyska 

redovisningsprinciperna  i  Sverige.  Det  har  tidigt  bidragit  till  en  stark  medvetenhet  om 

redovisningens brister samt historiskt sätt ett mer utvecklat tänkande när det kommer till att 

vidta åtgärder för att komma till rätta med de problem som redovisningsbaserad  information 

är förenade med.   

Den  stora  uppmärksamhet  som  utvärdering  fått  i  den  amerikanska  litteraturen  under  de 

senaste årtiondena, med en trend att byta sina finansiella prestationsmått, är inte lika relevant 

i  Sverige. Att  kontinuerlig  byta  och  komplettera  sina mått  är  genomgående  för  de  svenska 

tillverkande företagen.  Studien tyder på att så har varit fallet under mycket lång tid.  I de fall 

företag har funderat på att byta ut sina  lönsamhetsmått, men ännu  inte gjort det, verkar det 

inte vara kunskapen om alternativa metoder som saknas. Det beror istället på tidsbrist eller att 

företagen anser att den uppsättning av mått de använder är  tillräckligt bra, något som även 

styrks av förstudien. Det finns ingen entydig önskan om att standardisera måtten. Det går dock 

att  utläsa  en  viss  tendens  till  att  de  stora  företagen  i  större  utsträckning  än  de  mindre 

företagen önskar en standardisering (Bilaga 5). Att så är fallet kan bero på, som ovan nämnt, 

att  benchmark  är  ett  viktigare  användningsområde  för  stora  företag  än  för mindre.  För  att 

benchmark  ska  fungera  effektivt  krävs  således  att måtten  är  standardiserade.  Antagandet 

styrks även av förstudien. Vi anser att en standardisering av mått vore bra, åtminstone för de 

mått som är vagt definierade. Skälet är inte att de orsakar problem utan att vi anser att måtten 

kan  få en mer effektiv användning. Både  inom  företaget, med en ökad  förståelse, och utom 

företaget, genom benchmark. 

Vi kan konstatera att de åtgärder som  litteraturen  förespråkar är  lämpliga åtgärder att vidta 

för att hantera de problem som lönsamhetsmåtten i vissa fall leder till. Sverige är ett exempel 

på att åtgärderna faktiskt bidrar till att minska både mät‐ och beteendeproblemen.  Av vilken 

anledning som åtgärderna införts i Sverige från första början kan vi bara spekulera i. Det är inte 
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säkert att de  i direkt mening uppkommit som en  lösning på mät‐ och beteendeproblem. Det 

som kan konstateras är att åtgärderna faktiskt bidar till att minska problemen. 

Vi kan av vår studie slå fast att det inte föreligger något större behov av att öka förståelsen för 

vilka  åtgärder  som  kan  vidtas. Vidare  kan  vi  slå  fast  att  åtgärderna,  i  nuläget,  inte  visar  på 

någon  tendens  att  behöva  förbättras  i  de  svenska  tillverkande  företagen. Men  kunskap  är, 

enligt  oss,  något  som  ständigt  genomgår  en  förändringsprocess  och  därför  kommer  det  i 

framtiden  alltid  att  finnas ett behov  av utveckling och  förbättring. Den  åtgärd  som  svenska 

tillverkande företag framförallt använder sig av är kombinationer av mått anpassade för olika 

tillfällen. Måtten kan av den anledningen sägas vara situationsanpassade. Vi anser att det är 

möjligt  att  utveckla  kombinationerna  av  mått  som  används  genom  att  presentera 

situationsanpassade måttkombinationer att använda för olika tillämpningsområden.  

 

Figur 2: Situationsanpassade måttkombinationer 
Källa: Egen modell 

Modellen ovan beskriver två av komponenterna som utgör grunden för ett företags styrning, 

utvärdering och belöning. Modellen visar vilken kombination av mått som är tillämpbara  i de 

två situationerna. I en välbalanserad måttkombination bör det finnas mått som fångar upp så 

många  aspekter  som  möjligt.  Resultatmått,  lönsamhetsmått  och  icke  finansiella  mått 

kompletterar således varandra för att fånga upp de olika aspekterna.  



KARTLÄGGNING AV SVENSK PRAXIS 

65 

För  att  utvärdering  ska  fungera  effektivt  krävs  att  den  anställde  kan  påverka  det  som 

utvärderas. Det  krävs därför  att målen  anpassas  till den  verksamhet  som bedrivs. De  flesta 

divisioner och affärsenheter har någon form av resultatansvar och därmed får resultatmåtten 

stor  betydelse  vid  utvärdering.  I  den  här  situationen  är  det  således  naturligt  att  EBIT  och 

omsättning utgör en stor del av måttkombinationen. Även kassaflödet är viktigt för att se hur 

likvida medel genereras i verksamheten, något som inte är möjligt att utläsa i de andra måtten. 

Kassflöde är därför ett viktigt komplement  till de övriga måtten. För att undvika de problem 

som  kan  uppstå  med  redovisningsbaserade  mått  återfinns  icke  finansiella  mått  i 

kombinationen.  Då  studien  avser  tillverkande  företag  blir  icke  finansiella  mått  som 

leveransprecision och produktkvalitet viktiga vid utvärdering. Båda måtten torde vara tämligen 

lätta  att  påverka  på  enhetsnivå.  Vissa  enheter  kan  även  ha  ansvar  för  kapitalbindningen, 

lönsamhetsmåttet  ROCE  får  då  betydelse  vid  utvärdering.  Att  ROCE  inte  har  samma  starka 

ställning  som  EBIT  kan  bero  på  att  alla  enheter  som  utvärderas  inte  har  ansvar  för 

kapitalbindningen  i  enheten,  något  som  troligen  är  vanligare  för  divisioner.  Hade  det  varit 

möjligt att särskilja utvärderingen för divisioner och affärsenheter hade måttens vikt säkerligen 

varit något annorlunda. Lönsamhetsmåtten hade då troligtvis haft en starkare ställning och de 

icke finansiella måtten en svagare.  

Att  belöningen  i  stort  speglar  utvärderingen  är  naturligt.  Belöningssystem  bygger  på 

utvärdering då belöning  inte  kan  ges utan  att prestationen har utvärderats. Belöning  är  ett 

kraftfullt verktyg  för att påverka anställdas  inställning till vad som är viktigt  i organisationen. 

Måtten  som  används  vid  belöning  är  således  i  stort  desamma  som  för  utvärdering,  med 

undantag för de icke finansiella måtten som har en mindre betydelse.   
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7 Slutsats 

Svenska tillverkande företag använder alltid lönsamhetsmåtten i kombination med andra typer 

av mått  framförallt  resultatmått  och  icke  finansiella mått.  Främst  är  det  lönsamhetsmåttet 

ROCE,  resultatmåtten  EBIT,  omsättning  och  kassaflöde  samt  de  icke  finansiella  måtten 

leveransprecision  och  produktkvalitet  som  används  vid  utvärdering.  Företagen  använder 

således en kombination av mått samtidigt som de vidtar flertalet andra åtgärder, vilket  leder 

till att  företagen  inte  i någon  större grad upplever vare  sig mät‐ eller beteendeproblem. Att 

redovisningsbaserad information som Johnson och Kaplan beskriver det skulle vara för sen, för 

aggregerad  och  snedvriden  upplevs  därmed  inte  som  ett  stort  problem  i  de  svenska 

tillverkande företagen. Att informationen grundar sig på historisk data och därmed skulle vara 

för  sen  anses  snarare  vara  fakta  än  ett  problem.  Inte  heller  upplevs  det  av  företagen  att 

informationen i stor grad skulle vara för aggregerad och bli snedvriden. Troligtvis beror det på 

att de svenska kalkyleringsmetoderna länge har varit mer utvecklade än de amerikanska.  

De åtgärder  som  litteraturen  förespråkar används  redan aktivt av de svenska  företagen. Det 

framgår  tydligt att  förutom att använda en kombination av mått, används även operationell 

styrning av aktiviteter i stor utsträckning. Även kulturell styrning, aktiv internkontroll samt att 

försöka  minska  trycket  på  kortsiktiga  vinster  är  åtgärder  som  används  av  de  svenska 

tillverkande  företagen.   De  kulturella  skillnaderna  som  finns mellan  länderna  är  något  som 

troligtvis  haft mycket  stor  inverkan  på  att minska  beteendeproblemen.  De  grundläggande 

värderingarna  som  finns  i  samhället  leder  till  att  svenska  företag  är  mindre  benägna  att 

exempelvis  manipulera  data  eller  fatta  beslut  som  inte  är  optimala  ur  hela  företagets 

perspektiv.  Att  företagen  redan  vidtar  åtgärder  som  ett  invant  beteende  i 

organisationskulturen  leder  till  att  det  så  kallade  ROI‐beteendet  som  ger  upphov  till 

beteendeproblem, som suboptimering, kortsiktigt tänkande och manipulation av data, inte fått 

fäste i svenska företag.  

Åtgärderna som svenska tillverkande företag redan vidtar tyder på att de har anpassat sig efter 

de förändringar som har skett  i omvärlden under senare delen av 1900‐ talet. De har således 

inte, till skillnad från hur den amerikanska litteraturen beskriver amerikansk praxis, fastnat i att 

enbart använda finansiella mått för utvärdering.  

Så  länge  företag  har  en  medvetenhet  om  de  begränsningar  som  redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått  innehar  och  kombinerar  dem med  andra  typer  av mått  kan  de mycket  väl 
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fungera  som  styrmedel  för organisationer,  vilket  svenska  företag  är  ett  exempel på. Av  vår 

studie kan vi dra slutsatsen att ROI‐beteendet som beskrivs i den amerikanska litteraturen inte 

är  applicerbart på  svenska  företag. Det  finns  således  ett  gap mellan  teori och praktik  i den 

svenska  tillämpningen.  Svenska  tillverkande  företag  upplever  inte  de  problem  som 

lönsamhetsmåtten  i många  fall  leder  till. Anledningen  är  att  företagen  redan  vidtar  alla  de 

åtgärder som den amerikanska  litteraturen  förespråkar.  Johnson och Kaplans Relevance Lost 

kritik  och  det  så  kallade  ROI‐beteendet  har  således  en mycket  liten  relevans  i  en  svensk 

kontext.  

Oavsett relevansen av Relevance Lost kritiken i Sverige, och även i USA, så anser vi att det finns 

ett behov av en mer nyanserad bild av användningen av lönsamhetsmått. Den USA inspirerade 

litteraturen,  som  även  i  stor  utsträckning  används  i  Sverige,  speglar  inte  svensk  praxis.  De 

rekommendationer som presenteras i styrningslitteraturen är däremot i linje med hur svenska 

företag  använder  finansiella  mått  för  utvärdering  och  styrning.  Vi  hoppas  därför  att  vårt 

resultat  fyller  en  kunskapslucka  och  visar  betydelsen  av  redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått.  

Förslag till fortsatta studier 

Vår  studie  syftar  främst  till  att  kartlägga  användningen  av  redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått som grund för utvärdering och till viss del för belöning. Vi har funnit att olika 

kombinationer  av mått  används  i olika  situationer. Vi  anser  att det  finns  stort utrymme  för 

fortsatta  studier att mer  ingående kartlägga vilka måttkombinationer  som används vid olika 

tillfällen  i  företagens  verksamheter.  Exempelvis  kan  det  vara  av  intresse  att  särskilja 

utvärderingen  mellan  divisioner  och  affärsenheter  för  att  se  mer  precist  vilka 

måttkombinationer  som  används.  Det  kan  också  vara  intressant  att  undersöka  vilka 

måttkombinationer som används vid exempelvis investeringsbeslut. 
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Bilaga 2: Följebrev 

Hej Namn, 

Vi  är  två  civilekonomistudenter  från  Linköpings  universitet  som  för  närvarande  skriver  vår 

magisteruppsats  som  det  avslutande  steget  på  vår  civilekonomutbildning.  Syftet  med 

uppsatsen är att kartlägga och beskriva användandet av redovisningsbaserde lönsamhetsmått 

för utvärdering av divisioner och affärsenheter. Undersökningen är en totalundersökning och 

omfattar alla tillverkande företag med mer än 200 anställda  i Sverige.   Vi utför en kvantitativ 

studie  i form av en webenkät och för att uppnå en hög kvalité på resultatet är det angeläget 

att så många som möjligt av de tillfrågade besvarar enkäten. Därför är just ditt svar viktigt för 

oss! 

Det  tar cirka 10 min att besvara enkäten och svaren behandlas helt anonymt. Vi  tror att vår 

studie  kan  bidra  till  en  ökad  förståelse  för  de  problem  som  redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått  kan  leda  till  samt  vilka  alternativa  metoder  som  finns  tillgängliga  för  att 

hantera dem.  

Då relativt lite forskning inom området har skett de senaste åren, hoppas vi att vår studie kan 

ge upphov till ny kunskap. Vi tror därför att resultatet kan bidra med ett stort nyhetsvärde för 

företags fortsatta utveckling och därför även vara av intresse för Er organisation. Vi hoppas att 

Ni tar Er tid att besvara enkäten. Naturligtvis får alla företag som besvarar enkäten ta del av 

resultatet. Har Ni några frågor vänligen kontakta oss.  

Med förhoppning om Ert deltagande tackar vi på förhand! 

Vänliga Hälsningar 

Lisa Rauséus      Anja Jingklev 

lisa.rauseus@gmail.com    anja.jingklev@gmail.com 

0702‐400392      0736‐269981 

   



   

  

83 

 

Bilaga3: Sammanställning av enkät 
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Bilaga 4: Medelvärden och konfidensintervall 

  

  Medelvärde  95 procentigt konfidensintervall 

   Undre  Övre    
I vilken utsträckning används nedanstående 
lönsamhetsmått för utvärdering?             
ROA  1,71 1,45 1,97    
ROE  2,05 1,73 2,36    
ROCE  3,73 3,38 4,07    
ROC  2,01 1,71 2,32    
ROI  2,94 2,56 3,32    
Annat lönsamhetsmått 2,72 2,19 3,25    
I Vilken utsträckning används nedanstående 
resultat för utvärdering? 

  

  
EBIT  4,39 4,12 4,66    
EBITDA  3,32 2,95 3,69    
RI  1,31 1,12 1,49    
EVA  2,20 1,87 2,54    
Kassaflöde  4,42 4,18 4,66    
Omsättning  4,48 4,25 4,72    
Annat resultatmått  2,93 2,35 3,51    
I vilken uträckning används nedanstående 
icke finansiella mått för utvärdering? 

  

  
NKI  3,00 2,69 3,31    
NMI  3,06 2,72 3,39    
Produktkvalitet  4,10 3,85 4,35    
Marknadsandel  3,81 3,52 4,1    
Debiterbar tid  1,58 1,35 1,81    
Tidsanvändning  2,51 2,17 2,84    
Leveransprecision  4,36 4,13 4,58    
Annat icke finansiellt mått  3,55 2,86 4,25    
I vilken utsträckning används nedanstående 
aktierelaterade mått för utvärdering? 

  

  
P/E  1,20 1,03 1,37    
EPS  1,13 1,01 1,25    
PS  1,07 1,01 1,14    
Eget kapital/aktie  1,19 1,05 1,33    
Annat aktierelaterat mått  1,08 0,95 1,2    
Vilket är det viktigaste 
tillämpningsområdena för lönsamhetsmått? 

  

  
Utvärdering  4,56 4,36 4,76    
Belöningssystem  3,54 3,25 3,82    
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Effektivitetsmätning  4,18 3,96 4,4    
Information  2,55 2,23 2,88    
Annattillämpningsområde  1,45 1,03 1,86    
Vad är anledningen till att lönsamhetsmått 
används vid utvärdering? 

  

  
Lättförståeliga  4,24 4,04 4,44    
Precisa  3,66 3,41 3,9    
Objektiva  3,85 3,61 4,08    
Lättillgängliga  4,08 3,9 4,26    
Kostnadseffektiva  3,88 3,61 4,14    
Finns inga bättre alternativ  2,67 2,28 3,06    
Benchmark  3,60 3,34 3,87    
Annan anledning  1,24 0,83 1,64    
Vad är nackdelarna med lönsamhetsmått?      
Leder till suboptimering 2,95 2,71 3,19    
Leder till kortsiktighet  3,17 2,9 3,43    
Leder till manipulation 2,47 2,2 2,75    
Grundar sig på historik data  3,11 2,87 3,36    
Informationen blir aggregerad  2,31 2,07 2,56    
Informationen blir snedvriden  2,29 2,04 2,53    
Annan nackdel  1,65 1,13 2,16    
Hur väl lämpar de sig för externa 
jämförelser? 

3,71 3,46 3,95 
  

Hur pass begripliga är måtten för chefer? 4,39 4,23 4,54    
Hur pass begripliga är måtten för anställda? 3,17 2,98 3,35    
Hur väl mäter lönsamhetsmåtten företagets 
övergripande effektivitet? 

4,01 3,86 4,17 

  
Finns behov av en ökad standardisering av 
lönsamhetsmåtten? 

3,01 2,71 3,31 

  
Vad är anledningen till att 
lönsamhetsmåtten bytts ut? 

  

  
Undvika suboptimering 2,94 2,54 3,34    
Undvika kortsiktighet  2,59 2,2 2,97    
Undvika manipulation  1,98 1,65 2,31    
Grundar sig på historik data  2,25 1,88 2,62    
Undvika att informationen blir aggregerad 2,04 1,72 2,36 

  
Undvika att informationen blir snedvriden 2,59 2,2 2,97    
Annan anledning  4,08 3,47 4,69    
Vad är anledningen till lönsamhetsmåtten 
inte bytts ut? 

  

  
Tidsbrist  2,63 1,29 3,96    
Kostnadsfråga  2,38 1,49 3,26    
Saknar bättre alternativ 1,63 0,63 2,62    
Annan anledning  3,00 ‐0,67 6,67    
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I vilken uträckning är lönsamhetsmåtten 
sammankopplade till belöningssystem? 

  

  
ROA  1,26 1,08 1,45    
ROE  1,21 1,04 1,38    
ROCE  2,32 1,95 2,69    
ROC  1,36 1,14 1,58    
ROI  1,47 1,24 1,71    
Annat lönsamhetsmått 2,11 1,59 2,62    
I vilken utsträckning är resultatmåtten 
sammankopplade till belöningssystem? 

  

  
EBIT  3,40 3,02 3,78    
EBIDTA  2,24 1,89 2,6    
RI  1,25 1,07 1,43    
EVA  1,42 1,18 1,65    
Kassaflöde  2,72 2,33 3,1    
Omsättning  2,73 2,38 3,08    
Annat resultatmått  1,89 1,46 2,33    
I vilken utsträckning är de icke finansiella 
måtten samman kopplade till 
belöningssystem? 

  

  
NKI  1,64 1,4 1,88    
NMI  1,59 1,35 1,82    
Produktkvalitet  2,20 1,87 2,52    
Marknadsandel  2,11 1,8 2,42    
Debiterbar tid  1,23 1,07 1,4    
Tidsanvändning  1,46 1,23 1,7    
Leveransprecision  2,35 2,03 2,68    
Annat icke finansiellt mått  1,88 1,4 2,37    
I vilken utsträckning är aktierelaterade mått 
sammankopplade till belöningssystem? 

  

  
P/E  1,18 1,04 1,32    
EPS  1,20 1,03 1,37    
P/S  1,08 1 1,17    
Eget kapital/aktie  1,08 1 1,17    
Vilka problem upplevs med 
lönsamhetsmått? 

  
  

Leder till suboptimering 2,71 2,45 2,97    
Leder till kortsiktighet  3,01 2,74 3,29    
Leder till manipulation 1,79 1,56 2,02    
Grundar sig på historik data  2,58 2,3 2,86    
Informationen blir aggregerad  2,12 1,86 2,38    
Informationen blir snedvriden  2,53 2,17 2,9    
Annat problem  1,18 0,99 1,36    
Vilka åtgärder vidtas för att hantera 
problemen? 
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Använder en kombination av mått  3,83 3,55 4,11    
Använder utvecklade redovisningsmått  2,25 1,93 2,57    
Operationell styrning av aktiviteter  3,75 3,51 4    
Stark kulturell styrning 3,06 2,8 3,32    
Använder en längre mäthorisont  2,14 1,85 2,43    
Minskar trycket på kortsiktiga vinster  2,69 2,43 2,96    
Aktiv internkontroll  3,64 3,4 3,88    
Annan åtgärd  1,19 0,9 1,48    
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Bilaga 5: Korstabeller 

Nedan  presenteras de  korstabeller  som uppvisa olikheter mellan de olika  storleksklasserna. 

Resterande korstabeller utan skillnader redovisas således inte. 
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