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FÖRORD 
 

Författarna vill först tacka alla medverkande fallföretag som tagit Er tid till att deltagit i 
besöksintervjun och bidragit med nödvändig information till studien. Utan Ert deltagande 
hade inte studien varit möjlig att genomföra. 

Författarna vill även tacka studiens handledare, Lisa Melander och den seminariegrupp 
som författarna ingått i för vägledning, relevanta råd och konstruktiv feedback. Vilket 
författarna är övertygade om har bidragit till en bättre studie och en positiv utveckling 
hos författarna inför kommande utmaningar. 

Tillslut är författarnas ambition att studien ska peka på ett intressant område och 
problem, väcka intresse för läsaren och ge ett forskningsbidrag. 

 

Linköping den 5 juni 2013 

 

Christer Larsson                                                             Emilie Vestlund 

  

  

ii 



SAMMANFATTNING 

BAKGRUND & PROBLEM 

De allra flesta företag i vårt land är mindre företag, hit räknas företag med mindre än 49 
anställda vilket motsvarar 99 % av Sveriges företag. Detta gör att de allra flesta företag 
skiljer sig från de företag som ofta beskrivs i litteratur inom ekonomistyrningens område. 
Detta genom att stora företag är överrepresenterade i studentlitteratur, vilket är det 
första problemet som studien omfattar. Flera forskare anser även att det finns ett gap 
mellan den teori som framställs i studentlitteratur och praktiken, vilket ses som det andra 
problemet studien behandlar. 

Denna studie fokuserar på att undersöka hur mindre bemanningsföretag i Östergötland 
tillämpar formella styrmedel i sin ekonomistyrning. Här kan man fråga sig vilka formella 
styrmedel som används och varför samt vilken roll styrmedlet har? 

SYFTE 

Syftet med studien har varit att ge en fördjupad förståelse för de formella styrmedel som 
svenska mindre företag inom bemanningsbranschen använder sig av och dess betydelse. 

AVGRÄNSNING 

Studien omfattar endast formella styrmedel i mindre företag i Sverige inom 
bemanningsbranschen. Datainsamlingen begränsas till ett urval. 

METOD 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av besöksintervjuer hos fyra fallföretag. 
Urvalsprocessen genomfördes med hjälp av urvalskriterier och ett företagsregister vilket 
resulterade i en population av 8 företag inom bemanningsbranschen med 4-49 anställda 
och med representation i Linköping.  Av dessa åtta företag, valdes av fyra fallföretag att 
ingå i studiens urval. 

RESULTAT 

Studiens resultat visar att samtliga fallföretag använder sig av budget och kalkyler, några 
företag använder prognoser och även icke-finansiella nyckeltal. Ett fallföretag använder 
ett balanserat styrkort. 

Resultatet visar också hur företag väljer vilka styrmedel som ska ingå i företagets 
ekonomistyrning, viktiga aspekter här är behov, förutsättningar, kunskap & uppfattningar 
samt individuella preferenser. Vidare beskrivs den roll som det formella styrmedlet 
uppfyller i organisationen, vilket resultatet visar skiljer sig mellan olika styrmedel och 
beroende på i vilken organisation styrmedlet tillämpas.  
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SUMMARY 
 

BACKGROUND AND PROBLEM  

The most of the companies in Sweden are small, this group include companies with less 
than 49 employees and over 99 percent of the companies in Sweden belongs to this group. 
The fact result in that the most of the companies differ from the large enterprise often 
described in accessible literature for students within the economic control area. This 
depends on that large-scale enterprises are overrepresented in student literature, which 
is the first problem that the study covers. Many researchers also consider that there is a 
gap between the theory in student literature and practice, which is seen as the second 
problem that’s the study covers. 

The focus of this study is to examine how small staffing agencies in the region 
Östergötland, which include the cities Linköping and Norrköping, are using formal 
instruments as a part of their economic control. The question is which formal instruments 
are used and why, as well as what role filling the formal instrument? 

PURPOSE 

The purpose with the study is to become absorbed in how small enterprises applying 
economic control in their organization, what type of formal instruments they use and why. 

DELIMITATION 

The study only covers formal instruments that are used by small enterprises active in the 
business of staffing agencies within Sweden. The collection of empirical data is limited by 
one sample, the method of selection is described in the methodology section. 

METHOD 

The data collection was conducted using interviews with four companies. The selection 
process was carried out using the selection criteria and a business directory, resulting in 
a population of eight companies in the staffing industry with 4-49 employees represented 
in Linköping. From these eight companies, four were selected to be included in the sample 
of the study. 

RESULT 

The study results show that all companies use budgets and estimates, some companies 
use forecasts and also of non-financial indicators. One company uses a balanced 
scorecard. The result also shows how companies choose which economic instruments 
should be included in the company's economic control, key aspects here are needs, 
circumstances, knowledge and beliefs, as well as individual preferences. The result also 
describes what type of role the formal instrument should fill in the organization, which 
the results shows differs between different economic instruments and depending on 
which organization the instrument is used. 
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1.0 INLEDNING 
 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnet som leder fram till en 
problemdiskussion och syfte. Syftet kompletteras med tre forskningsfrågor. I kapitlet 
presenteras även avgränsningar, studiens bidrag och målgrupp.  

Det inledande kapitlet innehåller även en kort presentation av tidigare forskning och en 
förklaring över studiens disposition, vilken avslutar kapitlet och syftar till att öka 
överskådligheten för läsaren. 
 

1.1 BAKGRUND 

Företagsledare vill ha låga kostnader, lojala kunder och en hög nivå av ledning samt 
uppföljning. Företag vill vara bättre än konkurrenterna och på så sätt vara 
konkurrenskraftiga på den marknad företaget agerar på. Målet är hög försäljning med god 
lönsamhet för företaget. För att lyckas handlar det om att styra verksamheten på ett bra 
sätt. Samtidigt som styrningen ska vara effektiv och fungera i olika situationer. Det är här 
begreppet verksamhetsstyrning kommer in, vad handlar då verksamhetsstyrning om? 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) handlar verksamhetsstyrning om att nå ett 
uppsatt resultat eller mål. Det kan röra sig om att nå en viss kvalitét, erbjuda ett visst 
kundvärde eller att uppnå ett ekonomiskt mål, såsom en viss nivå av avkastning på eget 
kapital.  

Som en del av verksamhetsstyrningen ingår begreppet ekonomistyrning, som definieras 
av Nationalencyklopedin (2013) som ”avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och 
dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål”. Ax, Johansson och Kullvén 
(2009) menar att det övergripande syftet med ekonomistyrning är att den ska fungera 
som en stödprocess som leder företaget att uppnå företagets strategiska mål. Med andra 
ord som ett verktyg med syftet att implementera företagets strategi, vilket betyder att 
ekonomistyrningen behöver anpassas efter den strategi som företaget har valt. Detta 
leder till att utgångspunkterna i ekonomistyrningen återfinns i företagets affärsplan som 
innehåller företagets vision, affärsidé, strategi och olika planer. Alla dessa begrepp utgör 
grunden i företagets strategiformulering som sedan ligger som grund för 
verksamhetsstyrningen som helhet och ekonomistyrningen som en del av flera aktiviteter 
i företagets styrmodell.  

Ekonomistyrningens styrmodell omfattar olika hjälpmedel eller så kallade styrmedel av 
olika typ. Enligt Andersson (2009) kan styrmedlen klassificeras som formella styrmedel, 
organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. I denna studie väljer författarna 
att studera de formella styrmedlen enligt ovanstående klassificering vilket omfattar 
exempelvis budgetering och kalkylering. Balanserat styrkort och aktivitetsbaserad 
kalkylering (ABC) är bland de mest uppmärksammade formella styrmedlen som 
presenteras i teorin på området (Ax, Johansson & Kullvèn, 2009). 
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De formella styrmedlen är av metodkaraktär och utgör ekonomistyrningens tekniker och 
är det som vanligen förknippas med begreppet ekonomistyrning. Organisationsstruktur 
och mindre formaliserad styrning är mjuka styrmedel som omfattar bland annat 
verksamhetens utformning och den företagskultur som finns i företaget (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2009). Det står klart att verksamhetsstyrning och ekonomistyrning är viktiga 
delar av ett företag och där formella styrmedel används som hjälpmedel för att styra 
verksamheten på ett bra sätt, åtminstone i teorin men hur ser vår verklighet ut?  

Många av oss förknippar begreppet företag med stora organisationer, kanske förknippar 
många begreppet med Volvo, Sandvik, H & M, Securitas eller något annat företag med 
omfattande verksamhet, stora resurser och många anställda med en djup och bred 
kunskap inom ämnet ekonomi och ekonomistyrning. Andra tänker på den lokala 
restaurangen eller det lilla bussbolaget som gjorde resan till arbetet möjlig. I Sverige fanns 
det under 2012 strax över en miljon (1 051 257) registrerade företag enligt Statistiska 
centralbyrån, SCB. I definitionen av företag ingår här aktiebolag, handelsbolag, 
kommanditbolag och enskilda firmor som inte ingår i en offentlig bransch, såsom 
försvaret och offentlig förvaltning (Ekonomifakta 2012, antal företag i Sverige). Vidare 
kan dessa företag klassificeras i olika storlekar beroende på omsättning, 
balansomslutning och antalet anställda.  

I denna studie väljer författarna SCB:s definition av olika företagsstorlekar vilka är, 
enmansföretag, mikroföretag, småföretag, medelstora företag samt stora företag vilket 
sammanfattas i nedanstående tabell. Av de strax över en miljon svenska företag är över 
99 % mindre företag med färre än 49 anställda och endast 0,09 % är stora företag med 
fler än 250 anställda. Fördelningen mellan mindre företag med färre än 50 anställda och 
större företag med fler än 49 blir tydlig i nedanstående diagram (Ekonomifakta 2012, 
företagens storlek). 

 

Figur 1 Företagens storlek under 2012 (Ekonomifakta 2012, företagens storlek) 
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1.2 PROBLEM & SYFTE 
 

1.2.1 PROBLEMDISKUSSION 

Att en större del av Sveriges företag är små betyder att de allra flesta företag skiljer sig 
från de företag som ofta beskrivs i studentlitteratur inom området ekonomistyrning. 
Ohlsson (2012) menar att de företag som beskrivs i teorin ofta är stora företag såsom 
Volvo, ABB, SCA, IKEA och SKF. Ohlsson (2012) menar att stora företag är 
överrepresenterade i litteratur vilket enligt Hudson, Smart och Bourne (2001) resulterar 
i ett problem genom att mindre företag skiljer sig från dessa stora företag.  

Den studentlitteratur som behandlar ekonomistyrning är med andra ord många gånger 
inriktad mot större företag. Andersson (2013) pekar på stora och medelstora företag som 
exempelvis Ahlsell och IKEA när han diskuterar användning av budget bland svenska 
företag, även Greve (2009) drar paralleller till stora företag såsom SCA och IKEA. Vilka 
tillhör några av Sveriges största företag. 

I övrig litteratur, som kanske inte huvudsakligen är avsedd för studenter, kan man också 
se en trend av detta problem. Här kan som exempel författaren Jan Wallander nämnas. 
Wallander (1995) diskuterar sin kritik mot budget och drar paralleller till Svenska 
Handelsbanken där han tidigare varit VD och menar på att många företag försöker hitta 
på alternativ till budget som styrmedel, stora företag som Volvo och SKF. 

Vidare anser Ohlsson (2012) att det finns en uppsjö av böcker inom ekonomistyrning som 
är mer eller mindre oanvändbara för läsare som inte är experter på området. Detta leder 
till, precis som Burke och Jarret (2004) menar, att det är svårt för mindre företag att ta till 
sig denna dokumentation då det är svårt för mindre företag att praktiskt tillämpa de 
metoder som finns beskrivna. Även Ax Johansson och Kullvén (2009) menar att dessa 
metoder ofta är komplicerade och kräver en viss kunskap inom ämnet ekonomi och 
speciellt ekonomistyrning. Vidare menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) att mindre 
företag föredrar enkla varianter av metoder framför de mer avancerade metoderna som 
man i teorin menar framställs som bättre. 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver detta som ett gap mellan teori, som den 
presenteras i studentlitteratur, och praktik. Innebörden är att det finns en stor skillnad 
mellan den ekonomistyrning som framställs i studentlitteratur och den ekonomistyrning 
som används av företagen i vår verklighet.  

Styrningsstrategier och formella styrmedel för stora företag är områden som finns väl 
dokumenterat, trots detta saknas det enligt Burke och Jarrett (2004) forskning och 
utredningar om hur formella styrmedel kan användas och anpassas för mindre företag.   
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Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att en utbredd uppfattning är att vi idag inte vet 
tillräckligt mycket om hur verkligheten ser ut. Det finns för lite tillgänglig information om 
”verkligheten” och hur de allra flesta företag agerar för att ge meningsfulla 
rekommendationer om ekonomistyrning i helhet och olika formella styrmedel i synnerhet 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

Detta innebär ett problem som beror på flera faktorer, bland annat beror det på, som ovan 
nämnt, otillräcklig information om hur ekonomistyrning och dess formella styrmedel 
används i praktiken och speciellt av mindre företag (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 
Problemet grundar sig även på att små företag enligt Hudson, Smart och Bourne (2001) 
nämnvärt skiljer sig från stora och det finns därför enligt dem ett stort behov av att 
anpassa modellerna för mindre företag. 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) är det ett stort misstag att ignorera gapet mellan 
teori och praktik. Trots det, menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) att flera aktörer 
presenterar olika best practice, eller med andra ord metoder, verktyg och modeller som 
är bättre än andra. Ohlsson (2012) menar att dessa metoder, i princip all studentlitteratur, 
tillämpas på stora företag, vilket gör metoderna mer eller mindre oanvändbara för mindre 
företag. 

Avslutningsvis kan detta sammanfattas till de två nedanstående problemen som utgör 
studiens problemställning.  
 

 
 

1.2.2 SYFTE 

Syftet med studien är att ge en fördjupad förståelse för de formella styrmedel som svenska 
mindre företag inom bemanningsbranschen använder sig av och dess betydelse. 
 

1.2.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

Utifrån studiens syfte har författarna formulerat nedanstående forskningsfrågor. 

 

 

• Stora företag är överrepresenterade i tillgänglig litteratur 
• Gapet mellan teori och praktik 

 

• Vilket eller vilka formella styrmedel används av mindre företag? 
• Vad styr valet av formella styrmedel? 
• Vilken roll fyller styrmedlet? 
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1.2.4 AVGRÄNSNING 

Studien är avgränsad till att endast omfatta formella styrmedel, vilket motiveras av att 
studien annars skulle bli alltför omfattande och stor för studiens tidsram samt nivå. 
Studien skulle även bli för komplex genom att flera faktorer ska hanteras. Därmed 
omfattar inte studien mindre formaliserade styrmedel eller organisations-struktur, delar 
som dock är intressanta för fortsatt forskning inom området.  

Studiens teoretiska referensram bygger på teori främst från studentlitteratur inom 
ekonomistyrning, vilket motiveras av studiens problemställning. Studiens teoretiska 
referensram baseras även på annan typ av litteratur inom området. 

Vidare är studien avgränsad till mindre företag inom regionen Linköping/Norrköping 
samt inom tjänstesektorn vilket motiveras av vårt problem samt omfattningen av arbetet. 
Datainsamlingen avgränsas även enligt ett urval om fyra företag som motiveras i 
metodavsnittet under avsnitt 2.3 urval.  
 

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) diskuterar gapet mellan teori och praktik och menar att 
det finns ett gap mellan ekonomistyrning, så som den beskrivs i studentlitteratur, och 
ekonomistyrning i praktiken. De menar att studier i praktiken har påvisat att de teorier 
som framställs i läroböcker många gånger inte används i praktiken och att vissa metoder 
endast förekommer i liten utsträckning (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Vidare 
behandlar även Scapens (1994) detta gap i sin forskning och menar att 
ekonomistyrningen i praktiken skiljer sig från de teoretiska ”ideal” som finns inom 
området.  

Även Lucas och Rafferty (2008) stöder detta påstående om gapet mellan teori och praktik 
inom ekonomistyrningen. Lucas och Rafferty (2008) menar att läroböckerna 
rekommenderar en metod för delar av ekonomistyrningen som står emot vad empirisk 
forskning har påvisat används i praktiken.  
 
 

1.4 STUDIENS BIDRAG OCH MÅLGRUPP 

Studien behandlar ett intressant ämne att studera genom att det är ett uppmärksammat 
problem inom ekonomistyrningens teori. Där Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att 
det finns för lite information om hur verkligheten ser ut, vilket orsakar problem med att 
ge meningsfulla rekommendationer. Genom att stora företag är överrepresenterade i 
studentlitteratur, är det intressant att studera mindre företag, speciellt inom den växande 
tjänstesektorn.  

Det resultat som kan förväntas av denna studie är en generellt fördjupad förståelse om 
styrmedel i mindre svenska tjänsteföretag inom bemanningsbranschen. Resultatet är en 
beskrivning av hur verkligheten ser ut och hur den skiljer sig mot teorin. 
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Författarna anser att studien är intressant och användbar för personer och företag 
verksamma inom managementområdet, exempelvis företag som arbetar med rådgivning 
inom ekonomistyrning eller verksamhetsstyrning i Sverige. Vidare kan studien även vara 
användbar för studenter med intresse för området ekonomistyrning. Studien visar även 
på ett intressant problem och ett område för vidare framtida forskning.  

1.5 STUDIENS DISPOSITION 

Studien är uppdelad enligt en rekommenderad disposition med flera kapitel som beskrivs 
nedan med syftet att underlätta för läsaren till rapporten. 

• Kapitel 1 - Inledning 
• Kapitel 2 - Metod 
• Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
• Kapitel 4 - Empiri 
• Kapitel 5 - Analys & Diskussion 
• Kapitel 6 - Slutsatser 

I kapitel 1 presenteras en inledning, problem och syftet med studien. I kapitel 2 
presenteras studiens metod och beskriver tillvägagångssätt och genomförande av 
datainsamling och analys samt hur urvalet är utfört. I studiens tredje kapitel, teoretisk 
referensram, presenteras den litteraturstudie som genomförts.  

Här återfinns teori om olika formella styrmedel, olika best practice och allmän teori på 
området ekonomistyrning som är relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. I 
kapitel 4 följer studiens empiri som innehåller primär data från den datainsamling som 
genomförts från studiens urval av fallföretag.  

Vidare följer kapitel 5 som innehåller en analys och diskussion som binder ihop teorin 
med empirin, samt presenterar en diskussion. I kapitel 6 presenteras studiens slutsatser, 
vilket lyfter fram studiens viktigaste resultat och syftar till att besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor. Allt sammanfattas i studiens första del på både svenska och engelska 
under avsnittet sammanfattning respektive summary. I studiens första del återfinns även 
innehållsförteckning samt förteckning över figurer och bilagor för att underlätta för 
läsaren. Längst bak återfinns referenser som använts samt studiens bilagor.  
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2.0 METOD 
 

I studiens andra kapitel återfinns metodval och genomförande tydligt och utförligt 
dokumenterat. I kapitlet presenteras studiens angreppsätt, urvalsprocess och metod för 
datainsamling. 
 

2.1 STUDIENS ANGREPPSSÄTT 
 

För att kunna besvara syftet har författarna valt en kvalitativ forskningsmetod. Ahrne och 
Svensson (2011) beskriver en kvalitativ forskningsmetod som en metod som bygger på 
bland annat intervjuer och observationer där data kan bestå av intervjusamtal och 
observationsanteckningar. Författarna till denna studie har valt att utgå från en kvalitativ 
ansats då empirin kommer bestå av primärdata som samlas in genom intervjusamtal med 
respondenterna. Fördelarna med en kvalitativ intervju är att de kan utformas på olika sätt 
genom att variera mängden öppna frågor med antalet fasta frågeformuleringar. 
Intervjuaren kan även anpassa frågorna efter situationen medan ett standardiserat 
frågeformulär begränsar denna möjlighet (Ahrne & Svensson, 2011).  

Alternativa metodval skulle kunna utgöras av exempelvis enkäter, på grund av att enkäter 
är relativt tidskrävande och denna studie omfattas av en begränsad tidsfrist har 
författarna valt bort detta alternativ. Dessutom vill författarna kunna ha möjlighet till en 
öppen dialog med respondenten, vilket inte är möjligt med enkäter. Vidare skulle studien 
eventuellt kunna bestå av en kvantitativ forskningsansats, som kan karakteriseras av 
statistiska och kvantifierbara variabler så kallad hårddata. Författarna till denna studie 
eftersöker istället mjukdata som skall analyseras och som tidigare nämnt insamlas med 
hjälp av intervjuer och därför anser författarna att en kvantitativ metod inte är tillämplig 
för just denna studie.   
 

2.2 POPULATION  
 

Efter att forskaren gjort sitt val av metod, som i denna studie bestod av intervjuer, blir 
nästa steg att fundera på vilken miljö och empiriska objekt som forskaren vill studera. 
Ahrne och Svensson (2011) menar att dessa val av miljöer, eller fall, handlar om att välja 
de fall där forskaren tror att det man vill studera kan tänkas förekomma.  

Som tidigare nämnt kommer studiens empiri baseras på en population bestående av 
fallföretag inom tjänstesektorn. Urvalet av de fallföretag som för författarna upplevs vara 
intressanta att studera har gjorts inom regionen Linköping/Norrköping och hos mindre 
företag, där mindre företag klassificeras som företag med mindre än 50 anställda vilket 
omfattar mikroföretag samt småföretag enligt SCB:s definition (Ekonomifakta 2012, 
företagens storlek).  
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Motiveringen till kriteriets övre gräns grundar sig i studiens problemformulering och 
syfte som visar på att majoriteten av Sveriges företag består av småföretag. Författarna 
har även valt en undre gräns för antalet anställda i urvalet. Den undre gränsen är fyra 
anställda. Vilket motiveras av att organisationen behöver bestå av några medarbetare för 
att ekonomistyrning ska kännas relevant, tanken här är att företag med mindre än fyra 
anställda inte använder eller har ett litet behov av ekonomistyrning och formella 
styrmedel. Studiens population består därmed endast av företag med fyra till 49 anställda.  

Vidare har författarna också valt en specifik bransch, bemanningsbranschen. Valet av 
bransch kan styrkas av att författarna tror att de kan få svar på studiens forskningsfrågor 
inom denna affärsgren. Den utvalda branschen kan även motiveras med att studien kräver 
relativt god kunskap om ekonomistyrning, vilket branschen troligen uppfyller genom att 
företagen erbjuder en avancerad tjänst som torde kräva personal med utbildning med 
inslag av företagsekonomi. 

Bemanningsbranschen kan definieras genom deras SNI kod, SNI som står för svensk 
näringsgrensindelning. Studien omfattar företag med SNI 78200 (personaluthyrning).   

Vidare valdes företag som varit verksamma under de tre senaste åren, detta motiveras av 
att företaget då har erfarenhet från hur ekonomistyrningen och de ekonomiska 
styrmedlen fungerar i den egna organisationen. Ett annat skäl till kriteriet är att om 
företaget varit verksamt de tre senaste åren, är att det finns information och kunskap om 
hur man arbetar med de ekonomiska styrmedlen. Sammanfattningsvis finns det även 
praktiska och ekonomiska skäl till valet av metod och urval. Då den empiriska delen ska 
insamlas genom besöksintervjuer underlättar det om företagen finns inom samma region 
då detta både är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.  

2.2.1 URVALSKRITERIER 

Författarna definierar populationen enligt nedanstående kriterier som motiveras i 
avsnittet ovan. 

 
 

Sammanfattningsvis består populationen av företag med fyra till 49 internt anställda. 
Detta innebär att företagens anställda som är uthyrda inte inräknas. Företagen ska också 
vara representerade, med kontor, i Linköping eller Norrköping samt vara verksamma 
inom bemanningsbranschen. Vidare ska företagen varit verksam de tre senaste åren. 
 

• 4-49 internt anställda 
• Representerade i Linköping eller Norrköping 
• Verksamhet inom bemanningsbranschen (SNI 78200) 
• Varit verksam de tre senaste åren 
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2.3 URVAL 
 

Fyra företag valdes att ingå i studiens urval genom en urvalsprocess som beskrivs i avsnitt 
2.3.1 nedan. 
 

2.3.1 URVALSPROCESSEN 

Studiens urvalsprocess kan sammanfattas enligt nedanstående figur.  

 
Figur 2 Urvalsprocessen 

 

IDENTIFIERA 

Det första steget bestod av att identifiera möjliga företag utifrån de av författarna valda 
urvalskriterierna som presenteras i avsnitt 2.2.1 ovan. Författarna använde sig av ett 
företagsregister, allabolag.se, som grundar sig på information från Bolagsverket, 
Skatteverket, SCB och UC.  

Med hjälp av företagsregistret gjordes en sökning för att hitta alla de företag som 
omfattades av studiens urvalskriterier. Sökordet som användes för att hitta potentiella 
fallföretag var först bemanningsföretag och därefter gjordes en avgränsning genom att 
välja alternativet personaluthyrning. Sökningen resulterade i att författarna bestämde sin 
population av företag, populationen uppgick vid tillfället för sökningen till åtta företag 
som matchade studiens urvalskriterier. 
 

KONTAKT 

I det andra steget av urvalsprocessen, kontaktades de identifierade företagen via e-post i 
ett första skede och via telefon i ett andra skede. Information om e-postadresser och 
telefonnummer hämtades från företagens hemsidor. I detta steg, kontaktades företaget 
för att kunna identifiera de företag som var villiga att delta i studien. Alla de åtta företag i 
populationen kontaktades via både e-post och telefon, varav fyra företag var intresserade 
av att delta i studien genom en besöksintervju. 
 

Identifiera

• Identifiera företag 
utifrån urvalskriterier 
med hjälp av ett 
företagsregister med 
information från 
Bolagsverket.

Kontakt

• Kontakta de    
identifierade 
företagen med hjälp 
av information från 
företagens hemsidor.

Sammanställa

• Identifiera de företag 
som är villiga att delta 
i studien.

Välja

• Slumpmässigt välja 4 
företag från de företag 
som är villiga att delta 
i studien.
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SAMMANSTÄLLA & VÄLJA 

I urvalsprocessens tredje steg, sammanställdes de företag som kontaktats och som var 
villiga att delta i en besöksintervju.  Författarnas ambition var att med hjälp av denna 
sammanställning utföra ett slumpmässigt urval och utifrån det välja fem företag som 
skulle komma att ingå i studien. Anledningen till att författarna här hade ambitionen att 
utföra ett slumpmässigt urval, var för att enligt Dahmström (2005) är ett slumpmässigt 
urval att föredra före ett icke-slumpmässigt urval. Dock på grund av att få företag ville 
delta i studien, valdes alla de fyra företag som identifierats och sammanställts i 
urvalsprocessens tredje steg. Med andra ord, valdes alla kontaktade företag som var 
villiga att delta i studien. 
 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

2.4.1 LITTERATURSTUDIE 

Teoriavsnittet består av sekundära källor från litteratur främst inom ämnet 
ekonomistyrning för att på så sätt få en ökad förståelse för det område som studien 
behandlar. Främst har studentlitteratur använts, författarna har även sökt och tittat i 
annan typ av litteratur från området ekonomistyrning samt i entreprenörslitteratur.  

Författarna har även sökt i databaser tillhörande Linköpings universitets bibliotek efter 
artiklar inom området. De databaser som använts för sökningen är Business Source 
Premier, Academic Search Premier och Scopus.  

De sökord som använts i sökningen (och motsvarande på engelska) är, ekonomistyrning, 
ekonomistyrning i små företag samt formella styrmedel.  

2.4.2 DATAINSAMLING 

Studiens datainsamling bygger på besöksintervjuer med de fyra fallföretagen i studiens 
urval. Vad som är viktigt att komma ihåg vid en intervju är att under hela intervjun och i 
synnerhet i början, är det viktigt att ställa vänliga frågor och att tydliggöra att man är 
intresserad av att ta del av respondentens åsikter och erfarenheter (Ahrne & Svensson, 
2011). Detta är något som fungerat som en ledstjärna under intervjutillfällena. Som 
hjälpmedel under intervjun har författarna använt sig av en intervjuguide, idén med en 
intervjuguide är att den är mycket mindre specifik än ett intervjuschema (Bryman & Bell, 
2011) och forskaren behöver därmed inte följa ett specifikt schema av frågor utan kan 
istället använda sig av en lista över områden som intervjun ska omfatta. För att ta del av 
denna intervjuguide hänvisas läsaren till bilaga 1. Studiens empiriavsnitt omfattas således 
av intervjuer innehållandes mestadels öppna frågor med en önskan om att få en så bred 
bild som möjligt, samtidigt som öppna frågor leder till en ökad flexibilitet när det gäller 
att anpassa utformningen av frågorna efter situationen och respondenten.  
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De öppna frågorna kommer att ligga inom den specifika ramen för uppsatsen, i detta fall, 
formella styrmedel för att på så sätt inte sväva utanför ämnet. Intervjun bestod även av 
vissa standardiserade frågor som fungerade som en utgångspunkt för intervjun.  

Standardiserade frågor underlättar även en jämförelse av svaren mellan de olika 
företagen (Ahrne & Svensson, 2011). Vidare valde författarna också att använda sig av 
ljudinspelning under intervjun för att öka reliabilitet samt för att underlätta när det 
insamlade materialet överfördes till uppsatsen, alltså när ljudinspelningen 
transkriberades. Enligt Ahrne och Svensson (2011) innebär transkribering att man för 
över ljud till skrift genom att strukturera samtalet i enlighet med grammatiska regler för 
skriftspråk. Vidare menar Ahrne och Svensson (2011) att detta är viktigt eftersom att när 
en människa pratar använder sig han eller hon inte av punkter, kommatecken och så 
vidare, utan detta är något som tillförs när materialet transkriberas. 

Besöksintervjuerna utfördes av båda författarna tillsammans med företagets VD, 
ekonomichef eller en annan högre chef. Författarna anser att respektive respondent kan 
representera företaget i de frågor studien behandlar. Detta genom att varje företag fick 
vid tillfället för inbjudan grundläggande information om studiens syfte och 
frågeställningar. På det sättet kunde varje företag representeras genom en av företaget 
vald respondent med erfarenhet och kunskap på området som studien behandlar. 
Respondenterna i studien arbetar och använder formella styrmedel som en del av sin 
funktion och har genom sin befattning ett inflytande när det gäller val och utformning av 
formella styrmedel. 

Fördelen med att vara två stycken som intervjuar är att den ena personen kan 
koncentrera sig på att anteckna löpande under själva intervjun medan den andre kan 
koncentrera sig på att ställa frågor (Ahrne & Svensson, 2011).  

Konfidentialitet, anonymitet och etik hanteras efter företagens önskemål/krav. 
Författarna har i studien anonymiserat alla fallföretag med syftet att stärka studien 
genom att företagen kan ge uttömmande information. Syftet med intervjuerna är att samla 
primärdata om vad svenska små tjänsteföretag inom bemanningsbranschen använder för 
typ av styrmedel och varför.  

De fyra besöksintervjuer som har genomförts i studiens datainsamling kan översiktligt 
presenteras i nedanstående tabell. I tabellen återfinns information om när, hur länge och 
med vem besöksintervjun gjordes hos respektive fallföretag.  
 

Fallföretag Datum för intervju Varaktighet Respondenten 

1 25/4-2013 15 minuter Ekonomiansvarig 
2 26/4-2013 18 minuter Verksamhetsutvecklare 
3 26/4-2013 25 minuter Affärsområdeschef 

4 7/5-2013 22 minuter VD 
Tabell 1 Intervjuöversikt 
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Till studiens empiriavsnitt hämtas också information från respektive fallföretags senaste 
årsredovisning och företagens egna hemsidor. Information om bemanningsbranschen 
hämtades från Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom 
Almega. 
 

2.4.3 TOLKNING AV DATA 

Som tidigare nämnt har det insamlade materialet från intervjuerna överförts från ljud till 
text genom transkribering av data. Detta var möjligt eftersom att intervjuerna 
ljudinspelades och transkriberingen kunde därefter utföras.  

En svårighet med en kvalitativ undersökning är att det väldigt snabbt blir en stor mängd 
data att hantera (Bryman & Bell, 2011). Därför har författarna som hjälpmedel vid 
analysen av data upprättat en matris för att strukturera det empiriska materialet från 
respektive intervju och har på det sättet kodat den insamlade data som studiens 
besöksintervjuer har resulterat i. Matrisen återfinns i sin helhet i slutet av empiriavsnittet. 
Materialet från intervjuerna delades upp utifrån olika variabler som författarna fann 
intressanta från det empiriska materialet. De variabler som författarna valt att utgå från i 
denna studie är: styrning/ekonomistyrning, uppföljning, budget, svårigheter, ansvar och 
kunskap.  

Genom att välja ut vissa variabler på detta sätt struktureras empirin och mängden data 
sorteras och bantas ner till att omfatta det för författarna mest aktuella och intressanta 
för denna studie. Vidare underlättar en tabell utformad på detta sätt en jämförelse mellan 
företagen samtidigt som författarna på ett enklare sätt kan se samband och skillnader 
mellan urvalsföretagen.  

2.5 TILLFÖRLITLIGHET 
 

2.5.1 METODKRITIK 

Urvalet för studien är relativt litet och en viss kritik kan därför riktas mot urvalet. 
Önskvärt hade varit att undersöka ett större urval från en större population. Detta hade 
resulterat i en statistiskt bättre och tillförlitligare studie. Vidare finns det en risk för 
tolkningsfel i analysen av intervjun samt att intervjuaren påverkat respondentens svar, 
för att undvika detta har bland annat en intervjuguide använts samt att intervjun har 
spelats in för att undvika problem med tolkningen.  

Källkritik kan riktas mot respondenterna för respektive företag då det finns en risk att de 
intervjuade kan vara partiska och därför skulle de kunna vinkla svaren vid intervjun. 
Vidare utfördes intervjun på plats hos respektive företag vilket enligt Ahrne och Svensson 
(2011) kan påverka respondenten på så sätt att denne vill uttrycka saker om sig själv på 
ett sådant sätt att man framstår som en god medarbetare eller chef. 
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2.5.2 VALIDITET, RELIABILITET & REPLIKERBARHET 

En bra studie karakteriseras av hög validitet vilket betyder att undersökningen mäter det 
den ska mäta (Dahmström, 2005). Med andra ord innebär ett mått på validitet ”den 
utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta” (NE, validitet). 
Vidare kan validitet klassificeras som fyra olika typer; measurement validity, internal 
validity, external validity och ecological validity (Bryman & Bell, 2011). Även 
reliabiliteteten är viktig i en studie då en bra studie karakteriseras av en hög reliabilitet. 
Reliabilitet är studiens tillförlitlighet och definieras enligt Nationalencyklopedin (NE, 
reliabilitet) som hur väl testet mäter det som det ska mäta. Begreppen validitet och 
reliabilitet hänger ihop genom att en hög reliabilitet är nödvändigt för att studien ska har 
en hög validitet. Dock är en hög reliabilitet inte en garanti för en hög validitet 
(Dahmström, 2005).  

För att få en hög validitet, inom alla ovanstående klassificeringar, i denna studie har 
datainsamling formats efter vedertagna regler inom det statistiska ämnet. Formen av 
datainsamlingen grundar sig dels på Bryman och Bell (2011) och dels på Dahmström 
(2005). 

För att garantera en hög reliabilitet och validitet har denna studies metod formats i syfte 
att ge hög validitet (mäta rätt sak) och hög reliabilitet (mäta det som ska mätas). Detta har 
gjorts genom att mätfel undviks i mätmetoden, hos intervjuaren och hos respondenten.  
Mätmetoden som använts är intervjuer, vilket enligt Dahmström (2005) är att föredra för 
att ge en hög validitet och reliabilitet. 

I dessa intervjuer är det viktigt att intervjuarens roll inte ger uppskov till den så kallade 
intervjuereffekten som påverkar respondenten i sina svar. Vidare kommer intervjuaren i 
denna studie att tydligt definiera begrepp som används, bland annat definieras begreppet 
formella styrmedel väl.  Detta leder till att frågorna om formella styrmedel besvaras på 
avsett sätt. Detta leder enligt Dahmström (2005) till en god kvalitét och är ett villkor för 
hög validitet och reliabilitet.  

I studien används en förbestämd intervjuguide av intervjuaren i datainsamling, vilket 
enligt Dahmström (2005) är mycket viktigt för att garantera kvalitén. Vidare utgör 
respondenten i sig en källa för mätfel vilket kan leda till problem med validiteten 
respektive reliabiliteten. Här är det tänkbart med problem med prestigebas, eller med 
andra ord att respondenten avsiktligt svarar fel för att han/hon inte kan svara eller inte 
vill visa sin okunskap.  

Genom att studien mäter kunskapen hos fallföretaget och speciellt respondenten måste 
problemet hanteras. Studien hanterar problemet dels genom att garantera anonymitet 
och konfidentialitet samt dels genom att skapa en bra kontakt mellan respondent och 
intervjuare vilket leder till att det som ska mätas mäts, vilket är ett villkor för hög 
reliabilitet.  
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Sammanfattningsvis kan problem med mätfel i mätmetoden, hos intervjuaren och hos 
respondenten undvikas för att garantera hög validitet och reliabilitet.  

Problem undviks genom: 

 
 

Ett annat, enligt Bryman och Bell (2011), viktigt kriterium som måste uppfyllas av en bra 
studie är dess replikerbarhet. Med andra ord måste studien ha en hög replikerbarhet 
vilket innebär att den måste vara möjlig att göras om, av någon annan. Denna studie har 
en väl dokumenterad metod som presenteras i detta metodavsnitt. I denna 
dokumentation beskrivs alla de steg som författarna till denna studie har utfört, från urval 
till genomförande av besöksintervjuer. Enligt Bryman och Bell (2011) hänger studiens 
replikerbarhet ihop med studiens reliabilitet.  

  

• Mätmetod: Intervju 
• Intervjuare: Tydlig definition, hantera intervjuereffekten, intervjuguide 
• Respondenten: Hantera prestigebas, garantera anonymitet och 

konfidentialitet.  
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3.0 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel innehåller studiens teoretiska referensram som inledningsvis syftar till att 
beskriva begreppen styrning och ekonomistyrning, den senare med fokus på 
ekonomistyrning i mindre företag. Vidare beskrivs de formella styrmedel som studiens 
fallföretag använder sig av enligt den insamlade empirin och som syftar till att ge en 
fördjupad förståelse för formella styrmedel som svenska mindre tjänsteföretag inom 
bemanningsbranschen använder sig av, vilket är en del av studiens syfte.  

I kapitel återfinns en referensram som beskriver förutsättningar och de presenterade 
styrmedlens roll, vilket syftar till att beskriva dess betydelse för mindre företag inom 
bemanningsbranschen, vilken är en annan del av studiens syfte. Vidare presenteras olika 
best practice, som syftar till att användas för att diskutera det beskrivna gapet i studiens 
analys & diskussion.  
 

3.1 STYRNING 
 

Styrning definieras inom det företagsekonomiska området enligt Nationalencyklopedin 
(Ekonomistyrning, 2013) som de åtgärder och beslut som medvetet tas för att uppfylla ett 
mål. Även Andersson (2013) använder samma definition av begreppet och menar att 
begreppet styrning kan avse strategiska, taktiska och operativa frågor. Andersson (2013) 
beskriver styrning med den så kallade styrningstriangeln. Triangeln poängterar att 
centralt i styrning är vi människor, i figuren benämnt individen, som har en nyckelroll i 
samspelet mellan situation, strategi och styrning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrning

Situation

Individen

Strategi

Figur 3 Styrtriangel, fritt återgiven från Andersson (2013) s.34 
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Individen representerar mänskliga och sociala aspekter av styrning samt är den viktigaste 
förutsättningen för styrning av företag. Individen utgör kärnan i styrningen. Vidare så 
menar Andersson (2013) att styrning har en stark koppling till situation och strategi där 
situation är de speciella förutsättningar som gäller i ett specifikt företag. Hit hör företagets 
marknad, organisation och aktiviteter. Strategi omfattar företagets övergripande mål, 
vision och själva affärsidén.  Styrningen i triangelns topp handlar om medvetna åtgärder 
och beslut som företagets ledning tar för att uppnå ett bestämt mål och antas beakta både 
företagets strategi och situation. Hit hör verksamhetsstyrning, strategisk 
ekonomistyrning och ekonomistyrning (Andersson, 2013).  
 

3.2 EKONOMISTYRNING 
 

Ekonomistyrning definieras enligt Nationalencyklopedin som en avsiktlig påverkan på ett 
företags verksamhet för att nå vissa uppsatta mål (NE, ekonomistyrning). Även Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) beskriver ekonomistyrningens huvudsakliga syfte som en 
del för att nå strategiska mål och man beskriver därför utgångspunkten för 
ekonomistyrningen i företagets strategi och ekonomiska mål. Företagets ekonomiska mål 
kan vara uttryckta i både finansiella och icke-finansiella termer även om de finansiella är 
vanligast (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

Nilsson (2009) diskuterar ämnet ekonomistyrning i mindre företag och hur företag bör 
ha kontroll på sin ekonomi. Nilsson anser att företagets storlek och typ av verksamhet 
påverkar valet av ekonomisystem. Han menar att det är viktigt att ha ett ekonomisystem 
som förser företaget med relevant information och därför är det viktigt att välja ett 
ekonomisystem som passar företaget.  

Broom och Longenecker (1979) diskuterar de svårigheter och förutsättningar som 
mindre företag handskas med. För att små företag ska kunna förbli starka på marknaden 
måste de enligt Broom och Longenecker (1979) svara kreativt och snabbt på 
omvärldsförändringar som till exempel förändringar i konkurrenternas beteende, 
efterfrågeförändringar och förändrade förväntningar hos marknaden. För att kunna agera 
snabbt på dessa omvärldsförändringar anser de att det krävs kunskap om företagets 
ekonomiska ställning och ekonomiska framtidsutsikter, detta för att kunna veta vilka 
åtgärder som är möjligt för företaget att tillämpa. Broom och Longenecker (1975) menar 
att osäkerhet gällande framtiden för ett företag leder till risker för såväl små som stora 
företag. Trots detta menar Broom och Longenecker (1975) att chefer i små företag ofta 
försummar ekonomisk planering då de tror att det kräver deras fulla tid och 
uppmärksamhet. Vidare menar de att affärsprognoser för mindre företag, av många olika 
anledningar, inte kan användas lika mycket eller lika bra som för stora företag. 
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Nilsson (2009) diskuterar begreppet controller och syftar på att stora och medelstora 
företag ofta har en anställd som arbetar med ekonomistyrning, en så kallad controller. I 
mindre företag däremot är det oftast företagsledaren själv som måste ta fram och tolka 
den ekonomiska ställningen, vilket kräver grundläggande kunskaper om ekonomiska 
begrepp och samband. Enligt Broom och Longenecker (1979) är brist på nödvändig 
kompetens i ledningsgruppen ett vanligt problem bland småföretag. Vidare menar de att 
företagsledare finner svårigheter med att hitta kvalificerad och rätt personal. Det är även 
vanligt att ledningsgruppen i mindre företag består av en person och ansvaret för viktiga 
beslut tillsammans med mindre uppgifter som de övriga anställda inte kan utföra ligger 
därmed hos företagsledaren. Broom och Longenecker (1979) menar att detta är något 
som kräver en mångfald av talanger och ingen människa har överlägsen kunskap inom 
alla områden. Om det saknas kunskap hos ledningen eller företaget finns det en risk att 
de ekonomiska data som finns tillgängligt hos företaget inte används effektivt på grund 
av att företagsledaren inte kan tolka dessa eller till och med inte uppskattar värdet av den 
ekonomiska information som finns hos företaget.  

Nilsson (2009) menar att drivkraften i småföretag ofta kommer från företagsledarens 
affärsidé. I andra hand kommer ekonomiska resultat som baseras på intuition och 
personliga intressen snarare än den ekonomiska information som man tillhandahåller.  

Ett annat problem enligt Broom och Longenecker (1979) är att det ofta är brist på kapital 
och kredit för mindre företag. Broom och Longenecker (1979) menar också att det kan 
vara svårt för mindre företag att få lån och alternativet kan då vara att själv skjuta till 
privat finansierat kapital eller eftersöka kapital finansierat från vänner och bekanta. 

3.3 STYRMEDEL 
 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) är en del av ekonomistyrningen styrmedel, som 
man menar krävs för att genomföra ekonomistyrningens olika uppgifter. Andersson 
(2013) menar att styrmedel används i ekonomistyrningen med syftet att ge 
måluppfyllelse och menar även att styrmedel krävs för att fullgöra ekonomistyrningens 
olika delar samt funktioner.  

Enligt Andersson (2013) är styrmedel en av dimensionerna inom styrning och kan delas 
upp i tre huvudgrupper, vilken en är formella styrmedel som fokuseras i studien. Enligt 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) ingår bland annat budget, prognoser, nyckeltal, 
balanserat styrkort och kalkylering i gruppen som benämns formella styrmedel, vilket 
illustreras i nedanstående figur. 
 

17 



 
Figur 4 Översikt över formella styrmedel 

 

De formella styrmedel som presenteras ovan, beskrivs mer ingående nedan. 
 

3.3.1 BUDGET 

Det finns olika definitioner på vad en budget är. Lundén och Smitterberg (2010) s. 8, 
beskriver budget som ”en plan som översatts till siffror”, och definierar ordet som ”en 
ekonomisk handlingsplan, vilken är upprättad i syfte att styra handlandet mot vissa mål”. 
Andersson (2013) väljer att definiera budget som en framtidsbedömning som syftar till 
måluppfyllelse där bedömningarna och planeringen sker under osäkerhet. Ett annat sätt 
att definiera budget är enligt nationalencyklopedin (Budget, 2013) ”en sammanställning 
av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år”. Vidare förklarar Lundén 
och Smitterberg (2010) budget som en gissning om hur företagets framtida situation 
kommer kunna se ut. Uppskattningarna om framtiden kan handla om ett bestämt tillfälle.  

Vid upprättandet av en budget kan företaget använda sig av den externa redovisningen. 
Med hjälp av den externa redovisningen kan företaget även göra budgetuppföljning och 
jämföra utfall (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).  

Vidare nämner Bergstrand (2010) s. 113, tre olika komponenter som en budget skall 
innehålla:  

• Mål för hela företaget och för dess resultatenheter om sådana finns 
• En beskrivning av åtgärder som behövs för att man skall nå målen 
• Verksamhetens förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska termer 
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Syftet med budget kan se olika ut i olika typer av branscher och företag. Ibland kan 
budgeten till och med ha olika syften i ett och samma företag (Greve, 2010). Andersson 
(2013) anser att det finns tre olika syften med budget: planering, samordning och 
kontroll. Vidare menar Andersson (2013) att när företag upprättar en budget baseras och 
upprättas den efter rimliga antaganden om framtiden. Detta innebär i sin tur att vid 
dynamiska och osäkra förhållanden eller vid trendbrott kan budgeten bli inaktuell på 
grund av att den ursprungliga prognosen inte längre blir tillförlitlig. Då dagens marknad 
karakteriseras av dynamiska och osäkra förhållanden är behovet av ett pålitligt 
styrinstrument extra stort hos företagen och då är budgeten till minst nytta (Andersson, 
2013).  

En annan nackdel med budget, enligt Greve (2010), är att framförhållningen successivt 
krymper. Vid användandet av fast, men även reviderad budget, är framförhållningen 
exempelvis i oktober bara tre månader, det är endast vid budgetårets början som 
framförhållningen är 12 månader. Vidare menar Greve (2010) att detta blir ett problem 
när företaget ska fatta beslut om framtiden. En alternativ lösning till detta kan enligt 
författaren till boken vara att företaget använder sig av rullande budget, vilket innebär att 
budgeten omarbetas med jämna mellanrum. Varje gång budgeten omarbetas lägger 
företaget till en period. På så sätt sträcker sig budgeten hela tiden ett år framåt i tiden. Om 
en budget exempelvis utarbetas vid maj sträcker den sig till maj nästa år. Skillnaden 
mellan en reviderad budget och en rullande budget är att vid den sistnämnda är det alltid 
den senaste budgeten som gäller (Greve, 2010). 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) finns det ett behov för alla företag att planera sin 
verksamhet och företag behöver då en plan för vad man ska göra i framtiden och det är 
här budget kommer in. Med hjälp av en budget menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
att företagen har en plan som oftast gäller det kommande året, indelat i månader och 
veckor.  

Sammanfattningsvis behöver alla företag planera sin verksamhet med hjälp av någon typ 
av ekonomiskt styrinstrument, ett styrinstrument som skulle kunna vara budget (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009).  

3.3.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 

Det finns olika förutsättningarna för att utforma en bra budget. Detta beror bland annat 
på vad företaget vill uppnå med budgeten. Enligt Lundén och Smitterberg (2010) är det 
bland annat viktigt att budgeten utformas tillsammans med medarbetarna i företaget. 
Anledningen till detta är främst att den budgetansvariga inte ensam kan hålla koll på allt 
samtidigt som samtliga i företaget blir engagerade i budgetprocessen vilket bidrar till en 
bättre förståelse för företagets ekonomi. Lundén och Smitterberg (2010) anser även att 
företaget bör utforma sin budget med hjälp av ett budgetverktyg, antingen 
redovisningsprogrammet eller något annat kalkylprogram som exempelvis Excel.  
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Vidare är budgetprocessen även omtalad för att vara tidskrävande, men Ax, Johansson 
och Kullvén (2009) menar att mindre företag inte lägger ner lika mycket tid och resurser 
såsom större organisationer gör. Det som egentligen krävs för att upprätta en bra budget 
är enligt Andersson (2013) att företaget har ett medvetet mål för verksamheten samtidigt 
som det krävs kompetens för att veta vilka beslut som måste vidtas för att uppnå det 
uppsatta målet. Det är även bra om företagets förutsättningar är kända och stabila eller 
åtminstone förutsägbara, detta för att det ska vara möjligt att budgeten leder till det 
uppsatta målet.   

Sammanfattningsvis baseras budgeten många gånger på föregående års siffror och det är 
då en förutsättning att företaget har tillgång till dessa uppgifter. 
 

3.3.2 PROGNOSER 

Nationalencyklopedin (Prognos, 2013) definierar prognos som en ”framtidsbedömning, 
förutsägelse om kommande utveckling”. Samtidigt kännetecknar Andersson (2013) 
prognos som en passiv framskrivning av en trend. Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
menar att en prognos är som en budget som revideras löpande, vilket innebär att 
företaget justerar budgeten löpande allt eftersom tiden fortskrider. Detta resulterat enligt 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) i att företagen på så sätt kan hålla budgeten aktuell.  

Prognoser har enligt Bergstrand (2010) blivit allt vanligare bland företag sedan början av 
2000-talet, mycket tack vare att de går snabbt att utarbeta samtidigt som de omarbetas 
ofta, vanligen varje kvartal. På så sätt effektiviseras budgetarbetet och företaget kan 
bättre anpassa sig till förändringar i omvärlden. Vidare beskriver Bergstrand (2010) s. 
163 en prognos med följande egenskaper:  

• En prognos ersätter eller kompletterar budgeten 
• En prognos presenteras vid kvartalets början 
• En prognos omfattar ett begränsat urval av budgetens variabler 

Syftet med prognosen är enligt Andersson (2013) att den ska visa vad som kommer att 
hända förutsatt att utvecklingen fortsätter samt att företaget beter sig på samma sätt som 
hittills.  Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att prognoser ofta fungerar som ett 
komplement till den fasta budgeten.  
 

3.3.3 BALANSERAT STYRKORT OCH ICKE-FINANSIELL PRESTATIONSMÄTNING 

Det balanserade styrkortet är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) ett exempel på 
ekonomistyrningens utveckling de senaste åren. Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar 
att det balanserade styrkortet tillsammans med aktivitetsbaserad kalkylering rönt störst 
intresse världen över inom ekonomistyrningens område. Även Andersson (2013) menar 
att det balanserade styrkortet har fått stort genomslag sedan det lanserades.  

20 



Det balanserade styrkortet utvecklades i början av 1990-talet med utgångspunkten att 
den traditionella prestationsmätningen inte var tillräcklig för företagen. Den traditionella 
prestationsmätningen bestod primärt av mått med finansiell karaktär som enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) kritiseras för att ge för lite information om framtida värden, 
såsom lönsamhet och hur strategiska mål ska kunna uppnås. 

Det balanserade styrkortet är ett verktyg och en metod för strategisk styrning som 
innebär att företaget betraktas utifrån fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiv är: ett 
finansiellt perspektiv, ett kundperspektiv, ett processperspektiv och ett lärande-
perspektiv (Greve, 2009). Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) kan det balanserade 
styrkortet även inkludera andra perspektiv än de fyra som återfinns i grundversionen. 

Enligt Greve (2009) kan det balanserade styrkortet användas för att skapa en koppling 
mellan strategi och den dagliga verksamheten. Greve (2009) menar att det balanserade 
styrkortet kan ses som den naturliga fortsättningen när företagets vision och strategi väl 
har formulerats, där det balanserade styrkortet syftar till att förtydliga och kommunicera 
företagets vision, strategi och målsättningar. Även Andersson (2013) menar att det 
balanserade styrkortet inte bara är ett styrmedel, utan ett strategiskt managementsystem 
som syftar till att förtydliga företagets strategi och vision. 

Utgångspunkten för utvecklingen av det balanserade styrkortet var kritiken mot den 
traditionella prestationsmätningen i företag och organisationer. Företrädarna för det 
balanserade styrkortet menade att den traditionella prestationsmättningen, som baseras 
på finansiella mått, behövde kompletteras med icke-finansiella prestationsmått (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009). Bakgrunden till behovet av kompletteringen av icke-
finansiell prestationsmätning är enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) att finansiella 
mått inte är tillräckliga i dagens företag som utmärks av kundfokusering, 
processorganisering och kvalitetssträvanden. ”Företagsmiljön har förändrats, 
konkurrensmedel såsom kundorientering, nöjda medarbetare, hög kvalitet, snabba 
leveranser, god service och korta leveranstider har i de flesta företag blivit allt viktigare” 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.425) 

Man menar att inom ramen för den traditionella ekonomistyrningen, med 
produktkalkylering, budgeteringen och den interna redovisningen, mäts främst intäkter 
och kostnader samt in- respektive utbetalningar som tillhör en aspekt av ett företags 
verksamhet. Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att även om mätningar av 
finansiella prestationer är mest betydelsefulla för företagen är även mätningar av icke-
finansiella prestationer av betydelse. Man menar att bakgrunden är att användandet av 
finansiella mått alltför starkt fokuserar på historien, med andra ord det som har inträffat.  

Vidare menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) att finansiella mått ger för lite 
information om vad som skapar framtida värde, ger för lite information om hur 
strategiska målsättningar ska uppnås och att användandet av finansiella mått leder till ett 
kortsiktigt agerande. 
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3.3.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BALANSERAT STYRKORT 

Enligt Olve, Roy och Wetter (1999) är implementeringen av ett balanserat styrkort 
omfattande och kräver vissa förutsättningar. En grundläggande förutsättning enligt Olve, 
Roy och Wetter (1999) är att alla berörda har en gemensam grundsyn på de övergripande 
förutsättningarna, vilket kräver att tid och resurser ges till personer i organisationen för 
att ge alla möjligheten att få en förståelse. Man menar att det är viktigt att organisationen 
har förståelse för att kunna ändra beteende i och med implementeringen av styrkortet.  

Vidare krävs förankring och delaktighet i hela organisationen för att framgångsrikt lyckas 
med implementeringen av ett balanserat styrkort, både hos ledning och medarbetare. 
Olve, Roy och Wetter (1999) menar här att det tar lång tid att förankra och skapa 
delaktighet i organisationen, det gäller att få en hel organisation att förstå tanken med 
konceptet för att det ska lyckas. Vidare är IT-baserade presentations- och stödsystem ett 
krav för en lyckas med ett styrkorts projekt. Olve, Roy och Wetter (1999) menar att ett 
tillräckligt IT-stöd är ett måste för att en organisation ska lyckas med det balanserade 
styrkortet i längden, eftersom det förenklar användandet och uppföljningen av styrkortet. 

Det balanserade styrkortet kräver också en tydlig formulering av mål och strategi, vilket 
beror på att ett av huvudsyftena har sin utgångspunkt i företagets vision och strategi samt 
övergripande målformuleringar. Varje mål med varje mått måste tydligt formuleras, vara 
realistiska och stämma överens med företagets övergripande vision och strategi.  
 

3.3.4 FINANSIELLA & ICKE-FINANSIELLA NYCKELTAL 

Nyckeltal är ett bra mått när företaget vill få en snabb men grov uppfattning om 
verksamhetens ställning (Bergstrand, 2010). Vad som också är bra med nyckeltal är att 
det går att göra relativa jämförelser vilket är viktigt eftersom företag kan vara väldigt små 
eller enormt stora (Nilsson, 2009).  

Vidare finns det en rad olika typer av nyckeltal som mäter olika värden i företaget. 
Exempel på några finansiella nyckeltal är: Räntabilitet på eget, totalt och sysselsatt 
kapital, soliditet samt kassalikviditet (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Enligt Bergstrand 
(2010) är räntabiliteten på eget kapital det viktigaste finansiella nyckeltalet för att 
bedöma ett företags lönsamhet. 

Utöver de finansiella nyckeltalen, finns det även icke-finansiella nyckeltal. Enligt 
Andersson (2013) hör dessa nyckeltal till andra perspektiv än de finansiella och här blir 
mål och mått mer situationsanpassade. Exempel på icke-finansiella nyckeltal är: andel 
återköp, andel klagomål eller antal leveranser i rätt tid. Ett klassiskt mått är produktivitet, 
som mäter produktiviteten på interna processer vilket relaterar input respektive output. 
De icke-finansiella nyckeltalen anpassas efter den verksamhet som företaget bedriver och 
är därmed situationsanpassade (Andersson, 2013). 
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3.3.5 KALKYLERING 

Kalkylering är ett annat ekonomiskt styrmedel som kan ingå i företagens 
ekonomistyrning och är ett bland andra formaliserade styrmedel (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2009). Kalkylering är ett begrepp som innebär en process som leder fram till en 
kalkyl (Andersson, 2013). Vidare beskriver Ohlsson (2012) kalkyler som en förenklad 
bild av verkligheten, en bild som bygger på antaganden och förväntningar om framtiden. 
Syftet med kalkyler är enligt Ohlsson (2012) s. 32, ”att fungera som ett underlag vid olika 
ekonomiska beslut”.  

Kalkyler kan sedan klassificeras och delas upp utifrån dess syfte och användning. Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) skriver om produktkalkylering, självkostnadskalkylering, 
aktivitetsbaserad kalkylering, bidragskalkylering och kalkyler för särskilda beslut. 
Begreppet produktkalkylering kan till en viss del enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) 
vara missvisande, då begreppet omfattar flera olika kalkylobjekt och inte enbart, såsom 
namnet antyder, produkter i en strikt tolkning. Olika kalkylobjekt är exempelvis varor, 
kunder, en order eller flera projekt. Andra kalkylobjekt kan vara en särskild aktivitet eller 
en hel avdelning i ett företag (Ax, Johansson & Kullvén, 2009).  I beslut och i beslutfattande 
hamnar produktkalkylering i centrum, genom att det är ett styrmedel som ger beslutstöd 
åt den person som ska fatta ett beslut. Modellen byggs upp logiskt och rationellt samt 
objektivt (Andersson, 2013). Vidare menar Greve (2009) att kalkylmodellen måste 
situationsanpassas efter varje företag och dess behov. 

Aktivitetsbaserad kalkylering introducerades i slutet av 1980-talet och världen har sedan 
dess fått ett stort intresse för begreppet (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 
Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) delar i modellen upp kostnader i olika aktiviteter, 
såsom att administrera en kundorder eller en del i tillverkningsprocessen (Andersson, 
2013). 

3.3.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALKYLERING 

Vidare är förutsättningarna för aktivitetsbaserad kalkylering att företaget har koll på 
aktiviteterna i företagets verksamhet eftersom dessa utgör fundamentet i 
aktivitetsbaserad kalkylering. Andersson (2013) menar också att aktiviteterna måste 
vara relativt standardiserade för att ge ett relevant värde till företaget. Vidare menar 
Andersson (2013) att det är svårare för företagen att hänvisa kostnader till aktiviteter än 
olika kostnadsställen, såsom företag traditionellt gjort. Detta menar han leder till att 
aktivitetsbaserad kalkylering är omfattande och kräver mycket resurser och tid av 
företaget.  

Andersson (2013) beskriver förutsättningar för aktivitetsbaserad kalkylering som mer 
omfattande än för traditionell kalkylering, han menar att urskilja kostnader för olika 
aktiviteter istället för kostnadsställen inte är problemfritt. Att arbeta med traditionell 
produktkalkylering är därmed mindre komplicerat och har få grundläggande 
förutsättningar.  
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En av förutsättningarna vid utformningen av kalkyler är möjligheten att inhämta 
information. Informationen kan hämtas från exempelvis budgeten, extern data och intern 
redovisning. Enligt Ohlsson (2012) kan det även vara bra att använda sig av ett 
redovisnings- och kalkylprogram för att förenkla arbetet med framtagandet av kalkylen. 
 

3.4 ALTERNATIV EKONOMISTYRNING 
 

Hope och Fraser (2004) utmanar budgeteringen som sådan och menar att en alternativ 
modell utan budget övervinner begränsningarna och nackdelarna med traditionell 
budgetering. Denna alternativa modell benämns som budgetlös styrning och 
anpassningsbara processer.  

Hope och Fraser (2004) beskriver en vägledning för hur dagens företag bör styras och 
erbjuder en alternativ budgetlös modell för ekonomistyrning. Hope och Fraser (2004) 
menar att den styrmodell som de flesta organisationer idag använder inte duger för sitt 
syfte. Man menar att företag lägger tid och resurser på fel saker, såsom budget, balanserat 
styrkort och olika processer. Man menar att det balanserade styrkortet i många företag 
kommer i andra hand, är prioriterat efter den årliga budgeteringsprocessen. Den årliga 
budgeteringsprocessen menar man är alltför lång, kräver alltför mycket resurser och 
därtill tillför lite värde.  

Hope och Fraser (2004) menar att anpassningsbara processer är ett bättre alternativ 
tillsammans med en radikal decentralisering av organisationen. Vidare beskriver Hope 
och Fraser (2004) hur tre organisationer har introducerat anpassningsbara processer 
istället för budget och därmed tillämpas budgetlös styrning. Dessa tre företag är Rhodia 
Borealis och Handelsbanken. Rhodia är ett av världens största företag inom kemiska 
produkter, Borealis är ett av de största företagen inom petrokemi och Handelsbanken är 
en av Sveriges största banker (Hope & Fraser, 2004).  

Hope och Fraser (2004) beskriver tydliga principer för dessa anpassningsbara processer.  

Dessa principer är: 

• Ambitiösa mål på relativ förbättring. 
• Utvärdering och belöningar baserat på relativa förbättringskontrakt i efterhand. 
• Använda åtgärdsplanering till en kontinuerlig process. 
• Göra begärda resurser tillgängliga. 
• Samordna företagsomfattande åtgärder i likhet med den aktuella 

kundefterfrågan. 
• Basera kontroller på effektiv ledning och på en uppsättning relativa 

prestationsindikatorer.  
Sammanfattningsvis menar Hope och Fraser (2004) att den bästa lösningen för företags 
ledningsmodell är att överge den årliga budgeten och istället använda tid och resurser på 
anpassningsbara processer i en decentraliserad organisation.  
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Även Greve (2009) menar att det finns en bättre modell för ekonomistyrning, en modell 
utan en traditionell budget. I dagens osäkra omvärld inträffar det händelser som leder till 
att de planer som byggts på gissningar om framtiden blir inaktuella. Greve (2009) anser 
att budgeten låser budgeterarens uppmärksamhet vid en plan vilket leder till att denne 
kan missa att parera omvärldshändelser.  

Författaren till boken beskriver det balanserade styrkortet som en potentiell efterträdare 
till budget i Sverige. Greve (2009) anser att många storföretag har gått ifrån budget och 
att dessa istället har valt en mer flexibel lösning, företag som Ahlsells, Atlas Copco och 
IKEA tillämpar en budgetlös styrning med framgång. Vidare menar Greve (2009) att dessa 
företag som valt en mer flexibel lösning har övergått till rullande budget eller att 
komplettera eller helt ersätta budgeten med prognoser samtidigt som företag använder 
sig av en kortare framtidsplanering, ofta kortare än ett år. Dessutom anser Greve (2009) 
även att företag kompletterar finansiella mål med icke-finansiella mål.   
 

3.5 TEORETISK SAMMANSTÄLLNING 

Avslutningsvis kan den teoretiska referensramen som presenterats ovan sammanställas 
och sammanfattas i nedanstående matris. 

 Budget Prognoser Balanserat styrkort Finansiella 
nyckeltal Kalkyler 

Fördelar Enkel att 
använda 

Mindre 
trendkänslig, 
effektiviserar 

budgeteringen 

Skapar ett samband 
mellan strategi och den 
dagliga verksamheten 

Snabb uppfattning 
om den ekonomiska 

ställningen 

Ger 
besluts-

underlag 

Nackdelar 

Känslig för 
trend-

förändringar och 
tidskrävande 

Omarbetas 
ofta, vanligen 
varje kvartal 

Omfattande 
implementering och 

uppföljning. Tids-och 
resurskrävande. 

Ger en grov 
uppfattning 

Måste 
situations 
anpassas 

Roll 
Planering, 

samordning och 
kontroll 

Komplement 
till budget 

och/eller ska 
visa vad som 

ska hända 

Verktyg och modell för 
strategisk styrning. 

Snabb uppföljning 
och relativa 
jämförelser 

Underlag 
vid beslut 

Förutsättning 

Mindre, baseras 
och jämförs med 

extern-
redovisningen 

Mindre, enkel 
och snabb att 

utarbeta. 

Större, kräver vissa 
grundläggande 
förutsättningar. 

Mindre 

Mindre, 
anpassas 

efter 
situation 

och behov 

Tabell 2 Teoretisk sammanställning över formella styrmedel 
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4.0 EMPIRI 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av datainsamlingen som genomförts, med ett 
inledande stycke om bemanningsbranschen följt av resultatet från intervjun med respektive 
fallföretag.  

Avslutningsvis presenteras en sammanställning av empirin med hjälp av en överskådlig 
tabell, även en matris återfinns som sammanfattar den kodning av data som genomförts. 
 

4.0.1 BEMANNINGSBRANSCHEN 

I Sverige finns det cirka 400 auktoriserade bemanningsföretag och ungefär 500 
medlemmar hos Bemanningsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation 
inom Almega. Dessa företag hade under 2012 en total omsättning på 25,1 miljarder 
svenska kronor.  

Branschens penetrationsgrad som beskriver hur stor andel av den sysselsatta 
befolkningen som arbetar i ett bemanningsföretag uppgick till 1,3 % år 2012, vilket 
motsvaras av 61 100 heltidsanställda, varar 40 procent är arbetare och 60 procent är 
tjänstemän. Detta visar på storleken av branschen och att mycket har hänt sedan 1993 då 
personaluthyrning legaliserades i Sverige.  
 

4.1 FALLFÖRETAG 1  

Fallföretag 1 är ett företag i bemanningsbranschen som grundades 1997 och hade 2011 
en nettoomsättning som uppgick till 150 miljoner kronor. På företaget arbetar ca 24 
personer internt, varav 3 med ekonomi. Organisationen är uppdelad i fem affärsområden; 
rekrytering, personaluthyrning, personalväxling, omställning och kompetens. Dessa fem 
områden har en ansvarig affärsområdeschef. Företaget har under de senaste två åren haft 
en tillväxt och ökat sin nettoomsättning från cirka 70 miljoner 2009 till 150 miljoner 
under 2011. 

I sin ekonomistyrning använder företaget huvudsakligen budget som styrmedel, 
budgeten tas fram en gång per år och avser det kommande året. Företagets budgetprocess 
börjar i företagets fem olika affärsområden och går sedan uppåt i organisationen till 
företagets högsta ledning. På affärsområdesnivå är det respektive affärsområdeschef som 
sammanställer sin del av budgeten. Med andra ord, är det affärsområdeschefen 
tillsammans med sina medarbetare som tar fram budgeten som sedan sammanställs av 
affärsområdeschefen. De fem budgeterna från varje affärsområde sammanställs sedan till 
en helhet för hela företagets organisation. 

Budgeten grundar sig dels på förgående års siffor, på företagets mål och med hänsyn till 
omvärldsfaktorer, såsom hur konjunkturen ser ut.  
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Detta påvisas av respondenten, som arbetar som ekonomiansvarig: ”vi sätter inte mål om 
hög tillväxt om konjunkturen i vår omvärld har en negativ trend”. 

Företagets budgetprocess kräver mycket resurser under en längre tid från flera 
tjänstemän som är involverade i processen. Uppskattningsvis upptar budgetprocessen 
flera veckors arbete av flera personer per år, vilket företaget beskriver som mycket och 
krävande. Detta har resulterat i att företaget arbetar med att effektivisera processen, med 
målet att minska den tid som går till arbetet med att ta fram budgeten varje år. Som ett 
led av effektiviseringsarbetet arbetar företag mer idag än tidigare med sitt affärssystem 
för att få bra underlag inför budgetsammanställningen.  

När budgeten är sammanställd, följer företaget upp budgeten under det avsedda året 
varje månad med hjälp av resultatrapporter som hämtas från företagets affärssystem. 
Företaget beskriver sin uppföljning som god och tillräcklig, vilket bekräftas av 
respondenten: ”jag och mina kollegor tycker vi är bra på att använda och följa upp 
företagets budget regelbundet, vilket gör att vi har bra koll på företagets utveckling och 
ekonomiska ställning”. 

Vidare har företaget två revideringspunkter per år, vilket innebär en större uppföljning. 
Vid revideringspunkterna använder företaget sig av prognoser, vilket är ett annat 
ekonomiskt styrmedel som företaget använder sig av. Med andra ord använder företaget 
prognoser för att revidera budgeten vid två tillfällen per år.  

Företagets ekonomistyrning grundar sig i företagets ekonomifunktion där tre 
medarbetare är anställda. Dessa tre medarbetare har en varierad bakgrund, bland annat 
har företagets ekonomichef en utbildning som civilingenjör. En sak har medarbetarna 
gemensamt, alla saknar en högre ekonomisk utbildning. Med andra ord är ingen utbildad 
ekonom eller civilekonom inom ekonomistyrnings område. 

4.2 FALLFÖRETAG 2  

Fallföretag 2 är ett relativt nystartat bemanningsföretag med huvudkontor beläget i 
Linköping. Företaget grundades 2010 och hade år 2012 en nettoomsättning på drygt 29 
miljoner kronor. Företaget är verksamt inom yrkesområden som bemanning, HR-stöd, 
rekrytering och chefsstöd/teamutveckling. På kontoret i Linköping är fyra personer 
internt anställda, varav en relativt nyligen anställd av företaget. 

Företaget använder huvudsakligen budget som ett ekonomiskt styrmedel i sin 
ekonomistyrning. Vid sidan av budgeten, använder företaget sig av prognoser. Budgeten 
baseras på förgående år och på omvärldsfaktorer och vilka mål företaget vill nå. Företaget 
beskriver sin ambition som hög och ser budgeten som en del av de mål som företaget 
sätter upp. Detta påvisas av respondenten: ”vi ser positivt på höga mål, men det är viktigt 
att målen är rimliga och att jag som chef kan stå bakom sifforna”. Företaget betonar att det 
är viktigt att budgeten grundas på ett bra underlag. 
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Ett ytterligare styrmedel som företaget använder sig av är kalkyler, både för och 
efterkalkyler. Till varje projekt upprättar företaget kalkyler för att kunna se vilka 
kostnader som kan hänföras till projektet, hur mycket tid de beräknar att lägga ner på 
projektet samt den tid de faktiskt har lagt ner. Med hjälp av dessa kalkyler vet företaget 
hur de kan ta betalt av kunden, företaget beskriver dessa kalkyler som viktiga i företagets 
prissättning. Detta bekräftas av respondenten: ”det är viktigt för oss att ha en bra grund 
att stå på vid prissättning. Kalkyler skapar även ett bra beslutsunderlag för om vi ska ta 
uppdraget eller ej”.  

Företaget beskriver sin budgetprocess som tidskrävande vid vissa tidpunkter. Företaget 
har dock en positiv inställning till budget som styrmedel, företaget menar att den 
nedlagda tiden är motiverad genom att företaget vill lägga en realistisk budget. Detta gör 
att det tids- och resurskrävande förarbetet till budgeten blir försvarbart. 

Företaget följer upp den ekonomiska ställningen och utvecklingen genom styrelsemöten 
regelbundet varje månad med hjälp av en budget och prognoser. Vid styrelsemötena går 
man också igenom hur den kommande tiden ser ut och vad man tror kommer att hända, 
som exempelvis förändringar på marknaden och vilka nya projekt som kan bli aktuella. 
Företaget beskriver sin uppföljning av den ekonomiska ställningen och utveckling som 
bra och väl fungerande.  

Företagets VD gör även varje vecka uppföljningar för att se hur företaget ligger till. Vid 
uppföljningen kontrolleras bland annat den aktuella budgeten, olika nyckeltal, kalkyler 
och resultatrapporter från företagets affärssystem.  

En gång i månaden utgörs en mer ingående uppföljning av budgeten och företaget har 
även två revideringspunkter per år. Enligt företaget är det inte bra att budgeten revideras 
för ofta, trots en omfattande uppföljning. Detta påvisas av respondenten: ”det är inte bra 
att revidera för ofta, en trend är svår att se på en kortare sikt än 3 månader”.  

Företaget beskriver sin ekonomistyrning som bra och att det fungerar bra i dagsläget, 
företaget har heller inte några planer på att införa något ytterligare styrmedel. 
Respondenten beskriver att många företag använder budget just för att man vet vad 
budget är, att det är ett välkänt styrmedel. Respondenten berättar: ”jag tror att många 
använder budget för att det är de man vet om, budget är något man tror sig måste ha”. 
 

4.3 FALLFÖRETAG 3  
 

Fallföretag 3 är ett bemanningsföretag som främst verkar inom områdena bygg, industri, 
logistik, lager och kontor. Företaget omsatte år 2012 mellan 25 och 30 miljoner kronor 
och har internt ca 4 medarbetare anställda.  

Företaget följer upp dess ekonomiska ställning och detta görs huvudsakligen med hjälp 
av en form av balanserat styrkort som anpassats för företagets organisation.  
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Med hjälp av styrkortet kan företaget följa upp ”hårda” variabler, som antal uthyrda, 
beläggningsgrad, omsättning, rörelseresultat samt den interna personalens 
aktivitetsnivå. I tillägg till styrkortet finns också ett uppföljningsverktyg för ”mjuka” 
variabler där variablerna byggts upp utifrån företagets ledstjärnor och strategi. Detta 
uppföljningsverktyg bygger på samma principer som styrkortet fast har andra 
parametrar och nyckeltal. Det används på alla nivåer från team- till individnivå. Det går 
till så att alla medarbetare själv får skatta sin prestation och därefter får chefen säga sitt. 
Utfallet på dessa är sedan underlag för såväl lönesamtal som utvecklingssamtal.  

Med hjälp av de mjuka värdena som mäter andra parametrar än enbart traditionella 
nyckeltal kan företaget på ett bättre sätt identifiera vilka parametrar som bidrar till 
framgångsrika team och högpresterande medarbetare. Det gör också att företaget enklare 
kan kontrollera vilka individer som bidrar till goda resultat och vilka som behöver 
utvecklas samt inom vilka områden.  

Företagets styrkort är ett led i att förbättra och förenkla företagets ekonomistyrning, till 
en mer dynamisk och effektivare styrmodell som alla medarbetare oavsett nivå enkelt ska 
kunna förstå och triggas av. Företaget tror att det resulterar i konkurrensfördelar och 
bidrar till högre lönsamhet och kvalitet på lång sikt. 

Förutom det balanserade styrkortet använder fallföretag 3 budget som ett ekonomiskt 
styrmedel. Den tas fram med hjälp av förgående års siffror samt uppskattningar baserat 
på olika faktorer, såsom konjunktur, omvärldsanalys, politiska beslut och större 
inkommande projekt. Budgetprocessen i företaget startar från den enskilde 
medarbetaren och går sedan upp till företagets ledning som slutligen godkänner den 
övergripande budgeten. Företaget menar att det är viktigt att de enskilda medarbetarna 
är med i budgetprocessen för att bli mer dedikerade till att sedan leva upp till den. Dock 
beskriver företaget att budgeten ofta hinner bli inaktuell innan budgetåret startar. 
Orsaken till detta är främst branschens natur där hela företagets existens bygger på att 
täcka kundernas tillfälliga behov. Detta påvisas av respondenten: ”bemanningsbranschen 
är en bransch som är känslig för svängningar i världsekonomin, bemanningsföretag har en 
tendens att tidigt följa en nedgång i konjunkturen, för att sedan tidigt följa konjunkturen 
upp igen”. Det medför, enligt företaget, korta ledtider och korta avtalsperioder med 
kunderna. Volymväxlingar på flera hundra inhyrda kan ske med mycket kort varsel, bara 
från det att man lägger budget på hösten fram till budgetårets start hinner mycket hända. 
Detta resulterar enligt företaget i att budgeten inte blir lika användbar för företaget under 
innevarande budgetår och gör att företaget inte styr lika hårt mot den. Istället används 
kortare prognoser bland annat för att revidera den aktuella budgeten. Vanligtvis omfattar 
prognoserna innevarande månad och de kommande två månaderna. Prognoserna följs 
upp månatligen för att se företagets ekonomiska ställning. Företaget använder även till 
viss del kalkyler för olika större projekt och kundevent för att kunna följa upp 
lönsamheten av de olika aktiviteterna. 
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Företaget har inte använt sig av någon annan typ av ekonomiskt styrmedel tidigare men 
har däremot utvecklat och förfinat det balanserade styrkortet under tiden från företagets 
uppstart. Företaget prioriterar budgeten lägre till förmån för prognoser och styrkortet. I 
bolaget finns en stor kunskap om ekonomistyrning, flera av nyckelpersonerna inklusive 
respondenten har utbildning inom ekonomi med ekonomistyrning som specialitet. 

4.4 FALLFÖRETAG 4  
 

Fallföretag 4 omsatte omkring 30 miljoner kronor under 2011 och består av 14 internt 
anställda medarbetare. Företaget har sitt huvudkontor i Linköping, företaget har även 
kontor på andra orter i mellansverige. Genom sin affärsidé erbjuder företaget tjänster 
inom personaluthyrning/bemanning, rekrytering samt tjänster inom undersökningar. 
Företagets organisation är uppdelad i tre grupper, med olika verksamhetsområden. 
Företagets beskriver sin ekonomi som transparent, vilket innebär att alla i företaget är 
insatta i hur företaget mår. Med andra ord har alla anställda tillgång till företagets siffror, 
vilket företaget beskriver som transparenta siffror. 

Företaget använder sig huvudsakligen av en budget för att styra och följa upp företagets 
ekonomiska ställning. Företagets budgeteringsprocess börjar på gruppnivå för att sedan 
sammanställas för hela verksamheten av företagets VD. Som stöd för 
budgeteringsprocessen använder sig företaget av analyser av omvärlden och av 
förgående års siffror. Företaget beskriver budgeteringsprocessen som tidskrävande, men 
att budgeten är bra att luta sig mot under det innevarande året. Detta påvisas av företagets 
VD: ”budgeten är skön att luta sig mot, den är bra att ha”.  

Under det innevarande året följer företaget upp sin ställning mot budget månadsvis med 
hjälp av resultatrapporter från företagets affärssystem. Vid uppföljningen använder 
företaget sig även av prognoser baserat på ett enklare CRM system (customer-
relationship-management). I systemet finns information om bland annat potentiella, 
kommande och avslutade uppdrag. Informationen i systemet lämnas av företagets säljare 
och ger en bild av företagets närmaste framtid. Företaget reviderar budgeten vid två 
tidpunkter per år, sommaren och hösten. Vidare utförs revideringen av budgeten med 
hjälp av prognoserna. 

Företaget beskriver branschen som svängig och svår, man menar att branschen är känslig 
för förändringar i ekonomin och att den ekonomiska styrningen måste anpassas för allt 
kortare perioder. Företagets VD berättar: ”Branschen är svängig, jag har en känsla av att 
allt sker mer och mer kortsiktigt”. Detta resulterar i att företagets budget ofta blir inaktuell 
innan budgetårets start. Detta påvisas av företagets VD: ”Budgeten är ofta inaktuell under 
året, mycket hinner hända”. Branschens känslighet beror bland annat på korta uppdrag 
och de ibland kraftiga variationerna ställer krav på en flexibel organisation. Företagets VD 
beskriver det som: ”vi måste vara snabbfotade”. 
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Tidigare har företaget använt sig av aktivitetsbaserad kalkylering, vilket gav företaget 
möjlighet att följa upp effektiviteten i olika processer och på ett mer noggrant sätt se på 
verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock beskriver företaget ABC-kalkyleringen 
som alltför tids- och resurskrävande, vilket resulterade i att företaget inte längre 
använder sig av aktivitetsbaserade kalkyler i sin verksamhet.  

I verksamheten använder man även, förutom budget och prognoser, även en kalkylsnurra 
och nyckeltal, både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Kalkylsnurran används av 
företagets säljare för att offerera kunder under ett bestämt belopp, över ett visst belopp 
är även företagets VD involverad. Kalkylsnurran fungerar som ett hjälpmedel och är en 
förenklad förbestämd kalkyl där en viss information matas in. De icke-finansiella 
nyckeltalen mäter bland annat kvalitet, effektivitet och lönsamhet på individ nivå, vilket 
följs upp månadsvis tillsammans med respektive medarbetare och grupp.  

Företaget har en outsourcad redovisningsfunktion, vilket innebär att all redovisning, 
lönehantering etcetera hanteras av ett externt företag inom revisionsbranschen. 
Företagets ekonomi granskas även av revisorer och företagets styrelse fungerar som ett 
bollplank för företagets VD. Resultatet är att företaget saknar en anställd ekonom, istället 
utgörs företagets ekonomistyrning av företagets VD som har en annan bakgrund än 
ekonom.  
 

4.5 SAMMANSTÄLLNING 
 

Den insamlade empirin kan sammanställas enligt nedanstående tabell. 

 Budget Prognoser Kalkyler Balanserat 
styrkort 

Finansiella 
nyckeltal 

Icke-finansiella 
nyckeltal 

Fallföretag 1 X (H) X   X  

Fallföretag 2 X (H) X X  X  

Fallföretag 3 X X X X (H) X X 

Fallföretag 4 X (H) X   X X 

Antal som 
använder, 

st. 

4 av 4 4 av 4 2 av 4 1 av 4 4 av 4 2 av 4 

Antal som 
använder, % 

100 % 100 % 50 % 25 % 100 % 50 % 

X = Använder, (H) = Huvudsakligt styrmedel  

Tabell 3 Samanställning över empiri 

Av studiens urval, använder samtliga fallföretag budget, prognoser och finansiella 
nyckeltal som styrmedel i sin respektive ekonomistyrning. Samtliga företag använder sig 
även av en budgeteringsprocess som går från organisationens bas och upp till ledning.  
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Två företag använder sig förutom budget och prognoser även av kalkyler, ett av dessa 
företag, fallföretag tre, använder sig även av ett balanserat styrkort och icke-finansiella 
nyckeltal, även fallföretag fyra använder sig av icke-finansiella nyckeltal i sin verksamhet. 
Gemensamt för företagen är att alla beskriver branschen som känslig och svängig, 
branschen kännetecknas av kortsiktighet vilket beskrivs av alla företagen som en 
svårighet. 
 

4.5.1 KODNING AV DATA 

Empirin ovan har kodats i nedanstående matris med syftet att ge en strukturerad bild av 
studiens empiriska material inför analys och diskussion i det följande avsnittet. 
Kodningen har gjorts utifrån variablerna; uppföljning, grad av ekonomistyrning, vilka 
formella styrmedel som används, vilket inställning till budget som finns, hur detaljerat 
ansvaret för olika formella styrmedel är uppdelat, vilket kunskap som finns i 
organisationen samt vilka svårigheter som finns i respektive fallföretag. 
 

Variabler Fallföretag 1 Fallföretag 2 Fallföretag 3 Fallföretag 4 

 Uppföljning 

Varje månad 
med två 

reviderings-
punkter per år 

Varje månad 
med två 

reviderings-
punkter per år 

Dagligen via 
styrkort, budget 

följs upp 
månadsvis. 

Varje månad 
med två 

reviderings-
punkter per år 

Antal/vilka 
styrmedel? Ekonomistyrning Enkel Enkel Avancerad Medel 

Typ Formella 
styrmedel 

Budget & 
prognoser 

Budget, 
prognoser & 

kalkyler 

Budget, 
prognoser, 

kalkyler och 
styrkort med 

bl.a. icke-
finansiella 
nyckeltal 

Budget, 
prognoser & 

icke-finansiella 
nyckeltal 

Användning/ 
attityd? Budget Positiv 

inställning 
Positiv 

inställning 
Negativ/tveksam 

inställning Positiv 

Nivå/vem? Ansvar Affärsområden Helhet Individ/grupp Grupp/helhet 

Erfarenhet/ 
utbildning? 

Kunskap om 
ekonomistyrning 

Mindre 
omfattande 

Mindre 
omfattande Omfattande Mindre 

omfattande 

 Svårigheter 
Effektiviteten i 
budgeterings-

processen 

Tidskrävande 
budgeterings-

process 

Budgetens 
aktualitet under 
innevarande år 

Budgetens 
aktualitet, 

känslig bransch 
och tidsbrist 

Tabell 4 Matris över kodning av data 
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5.0 ANALYS & DISKUSSION 
 

I följande kapitel analyseras och diskuteras resultatet av den empiriska datainsamlingen 
med stöd av den teoretiska referensramen. Det första avsnittet behandlar användandet av 
formella styrmedel medan det andra avsnittet behandlar vad som styr valet av formella 
styrmedel. Vidare behandlar det tredje avsnittet det formella styrmedlets roll och 
avslutningsvis behandlar det sista avsnittet gapet mellan teori och empiri. 
 
 
 
 

5.1 ANVÄNDANDET 
 

Resultatet av studiens datainsamling visar på ett homogent användande av formella 
styrmedel i urvalet av fallföretag. Samtliga företag i studiens urval använder budget, 
prognoser samt finansiella nyckeltal som formella styrmedel i företagets 
ekonomistyrning. Detta påvisas av samtliga fallföretag under de besöksintervjuer som 
genomförts inom ramen för denna studie vilket även har illustrerats i tabell 3 på sidan 31. 
Resultatet visar även att två av fyra fallföretag även använder kalkyler och icke-finansiella 
nyckeltal och ett av företagen använder även balanserat styrkort.  
 
Resultatet av kartläggningen kan sammanfattas enligt nedan. 
 
 

 
 

 

Tre av fallföretagen i studiens urval använder budget som huvudsakligt styrmedel, medan 
ett företag använder ett balanserat styrkort som huvudsakligt styrmedel. Med andra ord, 
använder de allra flesta fallföretag budget som huvudsakligt styrmedel i den dagliga 
verksamheten. Empirin visar att ett företag skiljer sig från de övriga genom sitt 
användande av ett balanserat styrkort, vilket enligt Olve, Roy och Wetter (1999) tyder på 
en mer avancerad och omfattande ekonomistyrning än övriga fallföretag. Samma företag 
tillsammans med ett av de övriga fallföretagen använder sig även av icke-finansiella 
styrmedel vilket även det kan ses som en mer utvecklad ekonomistyrning. Detta innebär 
att dessa två företag, enligt empirin med stöd av Olve, Roy och Wetter (1999), har en mer 
omfattad användning av formella styrmedel.  
 
Resultatet av studiens datainsamling visar att tre av fyra företag prioriterar budget som 
huvudsakligt styrmedel. Detta överensstämmer med den litteratur som är riktad mot 
mindre företag där budget, prognoser, kalkyler och nyckeltal är överrepresenterade. Det 
kan, enligt författarna, visa på att mindre företag använder de styrmedel som finns 
presenterade i litteratur riktad mot mindre företag.  

• Budget, prognoser och finansiella nyckeltal används av alla fallföretag.  
• Kalkyler och icke-finansiella nyckeltal används av 2 av 4 företag.  
• Balanserat styrkort används av 1 av 4 företag.  
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Frågan här är därmed om företag och dess ekonomistyrning formas efter denna typ av 
litteratur som kan ses som en ”handbok” för mindre företag. Om det skulle vara så att 
dessa ”handböcker” påverkar mindre företag i deras beslut vad gäller formella styrmedel 
kan man i nästa steg fråga sig vad det innebär för företagen.  
 
Studentlitteratur däremot bygger på modeller som i själva verket är anpassade för stora 
företag och därmed inte alltid lika lämpliga för mindre företag. Såsom Burke och Jarret 
(2004) beskriver så ska mindre företag ha svårigheter med att ta till sig den information 
som finns i denna typ av litteratur. Vidare anser Burke och Jarret (2004) att det saknas 
forskning om hur formella styrmedel ska anpassas för mindre företag vilket leder till ett 
problem enligt Hudson, Smart och Bourne (2001) som menar att små företag i stor 
utsträckning skiljer sig från stora företag vilken slutsatsen är att modellerna behöver 
anpassas efter mindre företag. Författarna till studien menar att mindre företag behöver 
litteratur som är lättillgänglig och innehållandes olika modeller samt verktyg som är 
anpassade för mindre företag. Dessa modeller och verktyg behöver också vid behov 
anpassas efter företagens grundläggande försättningar, vilket diskuteras senare. Enligt 
författarna kan bakgrunden till problemet vara att studentlitteratur å sin sida är anpassad 
för stora företag och som Burke och Jarret (2004) menar är svår för mindre företag 
därmed att ta till sig.  
 
Vidare är målgruppen för studentlitteratur sannolikt främst studenter inom ämnet 
ekonomi, vilket resulterar i att den påverkar kunskapen och uppfattningen hos de 
ekonomer som varje år utbildas. Empirin visar dock att det i många fall inte är en utbildad 
ekonom som utformat företagets ekonomistyrningsmodell, vilket i sig kan styrka att 
”handböcker” kan tänkas ha en stor genomslagskraft hos dessa företag. Å andra sidan är 
de ”handböcker” för mindre företag inte nödvändigtvis det bästa alternativet, vilket 
påvisas av studiens empiri genom fallföretagens svårigheter (vilket kan vändas till 
möjligheter) med formella styrmedel. 
 
Fallföretagen i studien visar på problem med effektiviteten i budgeteringsprocessen, 
problem med budgetens aktualitet och att budgeteringen är tidskrävande. 
Bakomliggande orsaker här kan vara bemanningsbranschens känslighet för trendbrott 
samt hur budgeteringsprocessen är utformad. Branschens känslighet leder till ett 
orsakssamband som resulterar i kraftiga svängningar, ofta på kort sikt. Vilket i sig 
resulterar i en för fallföretagen stor utmaning att utforma sin ekonomistyrning för att 
undvika problem med aktualiteten. 
 
Det kan därmed diskuteras om budget i dess traditionella form är det mest optimala 
formella styrmedlet för dessa fallföretag, med motiveringen att företagen lägger ner 
mycket tid och resurser på budgetens utformning, trots att den enligt empirin många 
gånger inte är användbar ens från budgetperiodens början. Även Andersson (2013) 
menar att under dessa förutsättningar är budgeten inte det optimala styrmedlet att 
använda och/eller prioritera.  

34 



Problemet med aktualiteten i den traditionella budgeten hos fallföretagen kanske skulle 
kunna lösas eller mildras med hjälp av exempelvis en så kallad rullande budget, vilket är 
ett formellt styrmedel som presenterats i studentlitteratur. Trots det, visar studiens 
empiri att företagen inte har övervägt detta verktyg. Det kan visas på att företagen inte är 
medveten om att metoden finns eller hur företaget ska använda den. Vilket även det kan 
styrka att studentlitteratur har en mindre genomslagskraft bland mindre företag.  
 
Detta resulterar i att de formella styrmedel som presenterats i den för mindre företag 
anpassade litteraturen inte alltid nödvändigtvis är det bästa alternativet. Vilket leder till 
konsekvenser för mindre företag, som på det avsedda sättet inte kan använda sig av 
formella styrmedel som ett hjälpmedel och verktyg för att styra verksamheten. Detta 
anser författarna visar på komplexiteten i användandet av formella styrmedel i mindre 
företag och den utmaningen som finns i att utforma företagets ekonomistyrning efter de 
förutsättningar som finns inom det aktuella företaget.  
 
 

5.2 VAL AV STYRMEDEL 
 

Den andra forskningsfrågan i denna studie behandlar hur mindre företag gör valet av 
vilka formella styrmedel företaget ska använda sig av i sin ekonomistyrning. Här kan 
bland annat bakgrunden till att vissa fallföretag använder en mer omfattande och 
avancerad ekonomistyrning än andra, diskuteras.  
 
Som empirin visar är de företag som använder en mer omfattande och avancerad 
ekonomistyrning större än övriga företag i urvalet, vilket beskrivs av Nilsson (2009) som 
en möjlig orsak till att dessa företag tillämpar en mer omfattad ekonomistyrning. 
Bakgrundsorsaken är att större organisationer har andra förutsättningar och behov av 
ekonomistyrning än mindre organisationer. Vilket leder till att större företag har en mer 
utvecklad och därmed avancerad ekonomistyrning med fler och andra typer av styrmedel.  
 
Denna mer avancerade ekonomistyrning kräver, enligt Broom och Longenecker (1979), 
vissa grundläggande förutsättningar som empirin visar kan vara svåra för mindre företag 
att uppnå. Mindre företag kan tänkas ha mindre tid, mindre resurser och en mindre 
kunskap om ekonomistyrning vilket överensstämmer med empirin, som visar att mindre 
företags ekonomistyrningsfunktion inte utförs av en ”controller” utan av företagsledare 
alternativt ekonomiansvarig/chef. Detta stöds av Nilsson (2009), som menar att denna 
titel och funktion ofta inte finns i mindre företag. I praktiken resulterar det i brist på tid, 
genom att funktionen utförs av en person med även andra funktioner. Dessa funktioner 
kan omfatta exempelvis försäljning, redovisning eller allmän styrning. Bakgrunden anser 
författarna är att mindre företag på grund av storleken har mindre resurser och ett annat 
behov, vilket leder till att en tydlig ”controller” funktion saknas. 
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Vidare kan man här även diskutera nyttan av en mer avancerad ekonomistyrning och 
användning av fler och mer omfattande styrmedel. Det kan också diskuteras om företag 
har behovet av en ”controller” och därmed bör prioritera en sådan inom företaget eller ej. 
Författarna anser att detta inte nödvändigtvis behöver innebära något större värde åt 
mindre företag. Författarna menar att behovet i mindre företag sannolikt skiljer sig från 
behovet i större företag, författarna menar även att andra faktorer än storleken styr 
sannolikt behovet. Som empirin visar och som tidigare har diskuterats spelar även 
exempelvis företagets bransch in, där både förutsättningar och därmed behov skiljer sig 
beroende på vilken bransch företaget är verksamma inom. Bemanningsbranschen är 
exempelvis en bransch som kan karakteriseras som svängig vilket leder till specifika 
förutsättningar som senare leder till specifika behov. Detta leder till att diskussionen om 
ekonomistyrning i mindre företag blir än mer komplex, genom att det troligen är svårt att 
utröna vad en mer omfattande och mer avancerad ekonomistyrning leder till i praktiken.  
 
Andersson (2013) menar här att ekonomistyrning i företag är viktigt och är ett viktigt 
verktyg för att uppnå strategiska mål. Det kan dock diskuteras vad ekonomistyrning 
betyder för en mindre organisation, bestående av få individer. Det leder till att det är svårt 
att bestämma mindre företags behov av ekonomistyrning och olika formella styrmedel. 
Författarna anser att det inte är entydigt att en mindre omfattande användning av 
styrmedel är negativt, det är å andra sidan inte heller entydigt att det innebär något 
positivt. Vad som är intressant är att en mindre del av fallföretagen i studien menar att en 
mer omfattande ekonomistyrning, ger företaget en tydlig konkurrensfördel. Det 
fallföretag med den mest utvecklade och omfattande användningen av styrmedel, går till 
och med så långt att företaget menar att ekonomistyrningen är företagets ”coca-cola 
recept”.  
 
Vidare är det intressant att resultatet visar att en minoritet av fallföretagen i studien, 
vilket motsvarar ett fallföretag, ställde sig negativ till budget som styrmedel. Det företag 
som ansåg sig vara tveksam till användandet av budget är det företag som också kan 
karakteriseras med den mest avancerade ekonomistyrningen i studiens urval. 
Anledningen till den negativa inställningen mot budget som styrmedel, är enligt empirin 
bland annat budgetens aktualitet under det innevarande året. Med andra ord, menar man 
att budgetens innehåll blir inaktuellt tidigt under året, ofta redan innan årets början. Detta 
är enligt fallföretaget bakgrunden till företagets utvidgning av sin ekonomistyrning 
genom att implementera ett balanserat styrkort. Företaget har valt att prioritera ner 
budgeten till förmån för det balanserade styrkortet med syftet att anpassa användandet 
av styrmedel för att minska problemet med budgetens aktualitet. Detta företag är det 
enda fallföretaget som anpassar sin ekonomistyrning efter det problem som enligt 
empirin karakteriserar branschen. Detta visar enligt författarna till studien att företaget 
har utformat ekonomistyrningen efter de förutsättningar och behov som företaget har.  
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Vidare är valet av ekonomiskt styrmedel även en tids- och kostnadsfråga, det kostar tid 
och pengar att genomföra förändringar ekonomistyrningsmodellen. Att implementera ett 
nytt styrmedel kräver tid och resurser samt vissa grundläggande förutsättningar, vilket 
beskrivs av studiens empiri som en stor del av grunden till valet av styrmedel. Broom och 
Longenecker (1979) stödjer detta resonemang genom diskussionen om att mindre 
företag många gånger har begränsade ekonomiska resurser. Därför bör de mindre 
företagen ställa sig frågan om det är värt att införa nya styrningsrutiner.  
 
Som författarna till studien tidigare har diskuterat, finns det ett samband mellan 
förutsättningar och behov. Det är sannolikt att förutsättningar skapar vissa specifika 
behov av ekonomistyrningen och olika styrmedel. Även styrmedlet i sig kräver vissa 
grundläggande förutsättningar för att framgångsrikt fungera, vilket slutsatsen är att 
förutsättningar inte alltid påverkar företagets behov. Valet av styrmedel som ska 
användas i företaget styrs också av kunskapen och de uppfattningar som nyckelpersoner 
i det mindre företaget har. Den insamlade empirin visar att flera företag inte reflekterar 
över hur företagets ekonomistyrning är utformad. Vilket sannolikt grundar sig i att 
kunskapen i de företagen kan ses som mindre omfattande, vilket enligt Broom och 
Longenecker (1979) är ett av huvudproblemen med ekonomistyrning i mindre företag: 
att kunskapen om ekonomistyrning, och därmed även styrmedel, saknas eller är 
begränsad. 
 
Det är också tänkbart att i mindre organisationer, styrs valet av styrmedel av individer i 
organisationen. Här kan det diskuteras kring ”eldsjälar” i en mindre organisation, som har 
ett stort inflytande över företagets utformning av ekonomistyrningen och vilka styrmedel 
som där ska ingå. Författarna menar att i en större organisation kan individer ha ett 
mindre inflytande, istället utformas ekonomistyrningen av flera individer. Tänkbart är 
även att ekonomistyrningen i större företag skulle kunna utformas utefter krav från 
ledningen. I mindre organisationer är det därmed troligt att valet av styrmedel baseras på 
en individs attityd, erfarenhet och uppfattning om olika styrmedel. Med andra ord, 
kommer troligtvis en individ som har tycke för ett visst styrmedel driva igenom och 
implementera styrmedlet i den mindre organisationen, genom tanken att en individ har 
större genomslagskraft i mindre företag än i stora företag. Denna tanke betyder att valet 
av formella styrmedel i mindre företag inte nödvändigtvis utförs av företaget som helhet, 
utan av en eldsjäl inom organisationen. Denna tanke stöds av studiens empiri, där 
resultatet visar att exempelvis ett balanserat styrkort är implementerat i organisationen 
av en eldsjäl inom den organisationen. Slutsatsen är att individuella preferenser hos 
individer i organisationen påverkar i valet av vilka formella styrmedel som ska 
implementeras och användas i ett mindre företag.  Detta kan enligt författarna leda till ett 
problem som innebär att utformningen eller valet nödvändigtvis inte blir det bäst 
lämpade för företaget.  
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Bakgrunden är, enligt författarna till studien, att det finns en risk för att valet inte baseras 
på rationella antaganden grundade på företagets förutsättningar och behov till förmån för 
irrationella antaganden baserade på attityd, erfarenhet och uppfattning från exempelvis 
tidigare anställning (möjligen i ett företag med andra förutsättningar och behov) där 
styrmedlet fungerat framgångsrikt. 
 
Sammanfattningsvis kan valet av vilka formella styrmedel som ska ingå i ett mindre 
företags ekonomistyrning illustreras i en förenklad modell. I modellen återfinns fyra 
aspekter av en förenklad beskrivning av vad som styr valet av vilka formella styrmedel 
mindre företag tillämpar.  
 

 
Figur 5 Aspekter i valet av formella styrmedel 

Dessa fyra aspekter är behov, förutsättningar, kunskap & uppfattningar och individuella 
preferenser där behovet dels styrs av företagets verksamhet och dels av grundläggande 
förutsättningar. Förutsättningar styrs av själva organisationen och andra förutsättningar, 
exempelvis såsom som studien visar, företagets branschtillhörighet. Kunskapen och 
uppfattningen styrs främst av vilka individer som finns eller tidigare har funnits i 
företaget. De individuella preferenserna innebär att valet styrs av en individ, eller en 
eldsjäl och dess preferenser. 
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Kunskap & 
uppfattning
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preferenser
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5.3 STYRMEDLETS ROLL 
 
 

Den tredje forskningsfrågan gäller det ekonomiska styrmedlets roll hos de mindre 
företagen. Fallföretagen som ingått i studien beskriver sin användning av det 
huvudsakliga styrmedlet olika, majoriteten följer upp budgeten månadsvis på grupp- eller 
helhetsnivå, medan en minoritet följer upp sin ekonomiska ställning och utveckling 
dagligen via ett styrkort på individnivå. Detta innebär att de allra flesta företag använder 
det huvudsakliga styrmedlet i en liten grad vid styrningen av verksamheten.  
Enligt Andersson (2013) beror detta delvis på budgetens aktualitet som författarna 
diskuterat tidigare i denna studie. Problemet, som grundar sig i branschens natur, gör 
budgeten mindre användbar vilket även påverkar dess roll för det användande företaget.  
 
Hur ofta företagen följer upp sin ställning torde även till viss del spegla styrmedlets roll i 
företaget. Styrmedlet bör spela en stor roll för det företag som gör dagliga ekonomiska 
uppföljningar medan styrmedlets roll för majoriteten av företagen inte kan ses som lika 
betydande. Vidare kan styrmedlets roll ses som ett betydande verktyg för det företag som 
använder styrmedlet dagligen med hjälp av ett balanserat styrkort. Greve (2009) menar 
att företag använder sig av ett balanserat styrkort med funktionen att förtydliga 
företagets strategi och vision, vilket kan ses som ett verktyg och ett hjälpmedel. Därmed 
fyller det balanserade styrkortet en roll att förtydliga och kommunicera företagets 
strategi och vision. För de företag som inte använder styrmedlet dagligen kan styrmedlets 
roll mer ses som ett ekonomiskt hjälpmedel som bland annat ska fungera som en 
ekonomisk plan för framtiden. Exempel på detta kan ges av de fallföretag som använder 
kalkyler, där kalkylerna kan ses som ett hjälpmedel för företagen vid olika projekt, 
uppdrag och investeringar. Där kalkylerna, precis som Ohlsson (2012) beskriver, skall 
fungera som ett underlag för beslut. Även budget fyller rollen som ett verktyg för 
planering i företagens verksamhet. 
 
Slutsatsen är att det finns ett flertal faktorer som påverkar rollen som olika formella 
styrmedel fyller. Författarna menar att bland annat behovet som finns hos företaget styr 
rollen hos styrmedlet. Detta genom att företaget syftar till att tillgodose det behov som 
finns och därigenom välja att anpassa styrmedel därefter. Förenklat kan styrmedel fylla 
olika typer av roller, det kan fungera som ett ekonomiskt verktyg för samordning och 
planering, en modell för strategisk styrning, ett hjälpmedel vid beslut och/eller som 
komplement till andra styrmedel. Det finns även fler roller ett styrmedel kan fylla, bland 
annat som empirin visar kan ett styrmedel användas för en del av organisationen och 
under begränsade perioder. Empirin visar att exempelvis aktivitetsbaserad kalkylering 
kan användas under en kortare period i projektform med syftet att se över effektiviteten 
i olika processer. Detta resultat är för författarna intressant och visar på en roll som 
tidigare inte behandlats ingående i studentlitteratur och teori riktad mot mindre företag.  
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Att använda ett styrmedel i en begränsad del av organisationen eller under kortare 
perioder är enligt författarna en möjlighet. Då mindre företag har möjligheten att använda 
styrmedel som normalt kräver förutsättningar som de inte uppfyller. Med andra ord 
innebär det en kompromiss mellan behov och förutsättningar, där behovet finns hos 
företaget men där de grundläggande förutsättningarna hindrar användandet av 
styrmedlet som tillgodoser det behov som finns.  Detta resulterar i att mindre företag kan 
ha användning av styrmedel som är för omfattande och tidskrävande för att användas 
kontinuerligt och istället kan mindre företag använda styrmedel under perioder och i 
vissa delar av organisationen. Detta påvisas av empirin som visar att användandet av vissa 
styrmedel i projektform är till stor nytta för mindre företag.  
 
Avslutningsvis kan ett formellt styrmedel även uppfylla en roll både internt och externt. 
Den interna rollen har diskuterats ovan, den externa rollen menar författarna kan 
uppfylla ett behov hos intressenter till företaget. Exempelvis uppfyller en budget en roll 
för företagets bank eller andra finansiärer/investerare med syftet att visa vart företaget 
är på väg. 
 
 
 

5.4 GAPET MELLAN TEORI OCH EMPIRI 
 

Som diskuterats i studiens problemdiskussion finns det ett gap mellan studentlitteratur 
och praktik, vilket bland annat påvisas av Ax, Johansson och Kullvén (2009). Författarna 
till denna studie anser att det empiriska materialet visar på att detta gap finns. Dels genom 
att studentlitteratur belyser modeller som majoriteten av fallföretagen inte använder, 
vilket bakgrunden till har diskuterats ovan.  Exempelvis benämns aktivitetsbaserad 
kalkylering och balanserat styrkort i studentlitteratur som det mest intressanta inom 
ekonomistyrningens område av både Ax, Johansson och Kullvén (2009) och Andersson 
(2013). 

Andersson (2013) framhäver att aktivitetsbaserad kalkylering och balanserat styrkort 
har sin grund i kritiken mot traditionella styrmedel, såsom budget och kalkyler. 
Andersson (2013) menar att aktivitetsbaserad kalkylering och balanserat styrkort är en 
utveckling och förbättring av ekonomistyrningens funktion. Trots detta, visar studiens 
empiri att få företag tillämpar balanserat styrkort respektive aktivitetsbaserad 
kalkylering, generellt är företagen i studien kritiskt inställda till dessa styrmedel. Detta 
kan ha sin grund i de fyra aspekterna; behov, förutsättningar, kunskap och uppfattning 
samt individuella preferenser som tidigare har framställts. Empirin visar att företagen 
inte ser behovet och saknar vissa grundläggande förutsättningar, främst tid och resurser 
för att implementera och tillämpa dessa styrmedel. Detta visar på att de modeller som 
presenterats i studentlitteratur och i vissa fall som det bästa alternativet, inte alltid passar 
mindre företag, vilket påvisas av studiens fallföretag. 
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Gapet mellan studentlitteratur och praktik påvisas även med stöd av de olika alternativa 
lösningarna för ekonomistyrning, där budgetlös styrning förespråkas av exempelvis Hope 
och Fraser (2004). Trots detta använder samtliga fallföretag som ingått i studien sig av 
budget i sin styrningsmodell. Det indikerar att praktiken, genom studiens empiri, skiljer 
sig från teorin på denna punkt. Detta kan enligt författarna bero dels på att det saknas en 
diskussion om innebörden och dess tillämpning i mindre företag. Författarna menar att 
detta kan resultera i att mindre företag har svårt att tillgodose sig denna information, 
vilket stöds av Burke och Jarret (2004). Lösningen här är därmed att diskutera 
modellerna kring mindre företag, genom att exempelvis tillämpa modellen på ett mindre 
företag istället för ett stort företag, som så ofta är överrepresenterat i studentlitteratur.  
Modellerna kan också bättre anpassas för att bättre passa mindre företag, vilket Burke 
och Jarret (2004) menar att det finns en avsaknad av.  
Detta motiveras av att mindre företag har andra behov, andra förutsättningar och en 
annan kunskap än stora företag vilket leder till att mindre företag skiljer sig från stora 
företag, vilket även påvisas av Hudson, Smart och Bourne (2001). Trots skillnaden, är det 
författarnas uppfattning att ekonomistyrning är viktigt för såväl stora som små företag. 
 
I teori riktad mot mindre företag, vilka även kan ses som en sorts ”handböcker” 
presenteras de traditionella styrmedlen, såsom budget, kalkyler och prognoser. Som 
tidigare framhävts använder studiens fallföretag dessa styrmedel, vilket kan visa på att 
denna litteratur har en större genomslagskraft än studentlitteratur. Bakgrunden här, är 
dels som tidigare diskuterats att studentlitteratur är riktad mot ekonomer och att det inte 
alltid, som empirin visar, är ekonomer som tillämpar ekonomistyrningen i mindre företag. 
Empirin påvisar dock att de modeller som presenterats i de riktade ”handböckerna” inte 
alltid är de modeller som är bäst lämpade och därmed det bästa alternativet för mindre 
företag. Detta indikerar på ett gap mellan praktik och teori, så som den framställs i dessa 
”handböcker”.  
 
Gapet mellan den teori som omfattas i studien och praktiken genom studiens empiri kan 
illustreras i nedanstående figur som gap 1. Författarna till studien menar även att det 
finns ett andra gap, ett gap mellan studentlitteraturen och de ”handböcker” som är riktade 
mot mindre företag. Detta gap innehåller teori som ger kunskap till mindre företag att 
utforma en optimal ekonomistyrningsmodell innehållandes formella styrmedel 
anpassade för mindre företag där utformningen baseras på företagets behov och 
förutsättningar. Författarna menar att det är svårt att ge allmänna, meningsfulla, 
rekommendationer om ekonomistyrning till mindre företag på grund av variationer i 
företagets behov och förutsättningar. 
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Figur 6 Gapet mellan teori och praktik 

 

Avslutningsvis anser författarna till studien att genom att fylla gap 2 vilket resulterar det 
i en lösning på den avsaknad som idag finns av rekommendationer för formella styrmedel 
i mindre företag. Detta kan idag ses som orsaken till att en del mindre företag saknar viktig 
kunskap om ekonomistyrning.  

Detta problem kan tänkas resultera i att mindre företag blir ineffektiva genom att mycket 
tid och resurser läggs på en ekonomistyrning och formella styrmedel trots att det finns en 
lösning som är bättre. Författarna anser att fylla gap 2 skulle leda till effektivare och 
konkurrenskraftigare företag. 
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6.0 SLUTSATS 
 

 

I följande avslutande kapitel presenteras resultatet av studiens syfte och forskningsfrågor. 
kapitlet syftar till att kortfattat lyfta fram och presentera de viktigaste slutsatserna från 
studiens analys & diskussion. 
 

Studien resulterade i en kartläggning som visar att fallföretagen som ingått i studien 
använder sig av följande formella styrmedel; budget, prognoser, kalkyler, finansiella- och 
icke-finansiella nyckeltal samt balanserat styrkort. Kartläggningen visar även att 
majoriteten av företagen i studiens urval använder sig enbart av budget, prognoser och 
finansiella nyckeltal. 

Vidare har studien visat att de mindre företagen sannolikt väljer att tillämpa de olika 
formella styrmedlen baserat på fyra förenklade aspekter; behov, förutsättningar, kunskap 
och uppfattningar samt individuella preferenser. Med andra ord, styrs valet av formella 
styrmedel av dessa aspekter. Vidare påvisar studien att i mindre företag kan valet av 
styrmedel och utformningen av ekonomistyrningsmodell genomföras av en eldsjäl, med 
andra ord en individ inom organisationen. Författarna menar att detta är specifikt för 
mindre företag genom att beslut i större företag vanligtvis fattas i grupp och påverkas av 
företagets ledning.  

Studien visar att styrmedlets roll påverkas av olika faktorer, som behov och 
förutsättningar. Exempelvis styr behovet styrmedlets roll genom att företaget utformar 
ekonomistyrningen med målet att tillgodose det behov som finns i företaget. Behovet 
påverkas dels av organisationen och dels av förutsättningar, därmed påverkar även 
företagets grundläggande förutsättningar styrmedlets roll. Studien visar även att 
styrmedlet kan ha en intern och en extern roll. Exempelvis kan budgeten ha en roll internt 
(exempelvis planering) och en roll externt exempelvis för intressenter såsom banker eller 
andra finansiärer som vill se företagets plan för framtiden. Ett styrmedel kan även 
användas under en period och omfatta en del av verksamheten, vilket gör att styrmedlet 
uppfyller en roll i projektform. 

Avslutningsvis är författarna medvetna om de begränsningar som finns i studiens metod 
och urval, men anser ändå att studien visar på ett gap mellan studentlitteratur och teori 
riktad mot mindre företag och praktik. Slutsatsen är enligt författarna att det saknas 
litteratur som ger mindre företag kunskapen att utforma och anpassa sin 
ekonomistyrningsmodell efter de behov och förutsättningar som finns i företaget. Att fylla 
detta gap skulle enligt författarna lösa problemet med att det många gånger finns en viss 
avsaknad av kunskap om ekonomistyrning anpassad för mindre företag 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

Målsättningen med intervjun är att få så mycket information som möjligt från 
respondenten med fokus på de formella styrmedel som företaget använder.  

DISPOSITION: 

- Inleder med en presentation av oss själva samt syftet med studien  
- Informerar respondenten om konfidentialitet, rätt att avbryta, samtycke till 

bandupptagning mm 
- Ber respondenten att berätta lite om företaget och dess verksamhet, med tanken 

att nå en avslappnad känsla 
- Om det behövs ställer intervjuaren kompletterande frågor för att samla den 

allmänna informationen 
- Följer de frågeområden som upprättats 
- Avslutar intervjun med en kort sammanfattning av det som respondenten sagt 

under intervjun 
- Fråga om respondenten har några frågor 
- Tacka för att respondenten tog sig tid att medverka och därefter berätta kort om 

vad som kommer ske härnäst 
 

ATT TÄNKA PÅ: 

- Tänk på att inte ställa för långa eller dubbla frågor 
- Undvik ledande frågor 
- Låt respondenten tala till punkt, avbryt inte 
- Lyssna aktivt 
- Definiera begrepp 

 
ALLMÄNN INFORMATION 

Företagets namn: 

Befattning hos respondent: 

Hur länge respondenten har arbetat hos företaget: 
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EXEMPEL PÅ INTERVJUFRÅGOR 

Hur följer företaget dess ekonomiska ställning samt utveckling i dagsläget? 

Hur ofta gör ni uppföljningar samt kontrollerar företagets ekonomiska situation? 

Använder sig företaget av formella styrmedel, om ja, exemplifiera? 

Om nej varför, och är det något de saknar och funderar på att börja använda? 

Vilken funktion har dessa formella styrmedel för företaget? 

Vilken funktion tycker Ni att formella styrmedel bör fylla? 

Anser ni att de ekonomiska styrmedlen är viktiga för er? 

Känner Ni att företaget har den kunskap och information om vilka styrmedel som finns? 

Har ni tidigare använt Er av några andra typer av styrmedel? 

Om ja, varför bytte Ni? 

Om nej, skulle ni kunna tänka er att använda en annan typ av styrmedel? 
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