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ABSTRACT 

Titel: Det mindre företagets verksamhetsstyrning – ett medvetet val eller ad hoc? 

Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Malena Nygårds & Gabriella Ström 

Handledare: Stig Sörling 

Datum: 2012 - januari  

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa i vilken omfattning medveten 

verksamhetsstyrning bedrivs i det mindre företaget. Under våra studier har vi läst mycket om 

olika styrmetoder och filosofier. Dessa är ofta i litteraturen beskrivna utifrån de större 

företagens synvinkel men sällan står det något beskrivet om hur det fungerar i de mindre 

företagen. Våra forskningsfrågor är: 

Hur kan verksamhetsstyrningen se ut i ett mindre företag? Använder de sig av medvetet valda 

metoder eller filosofier i sitt arbete med att styra det mindre företaget?  

Vilka olika metoder och filosofier skulle kunna hjälpa till att förbättra 

verksamhetsstyrningen? 

Metod: Vi har antagit ett aktörssynsätt och har anslutit oss till den hermeneutiska traditionen. 

Vi har gjort en fallstudie på ett mindre företag där vi utförde sex stycken kvalitativa 

intervjuer. Även sekundärdata såsom litteratur och tidigare forskning om ämnet har studerats. 

Denna information har sedan behandlats och analyserats och detta har mynnat ut i slutsatser. 

Resultat & slutsats: Vi ser att traditionella metoder är vanligt förekommande i det mindre 

företaget och att det är ett medvetet val från ledaren, men att det kan finnas flera olika orsaker 

till detta. Vi anser att det mindre företaget skulle gynnas av att arbeta med moderna metoder 

som till exempel den strategiska kartan och kvalitetsstyrning. 

Förslag till fortsatt forskning:  

 Vad händer med verksamhetsstyrningen i ett mindre företag vid ett generationsbyte? 

 Vad händer med verksamhetsstyrningen när ett mindre företag växer? 
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 På vilket/vilka sätt har mindre företag som lyckats växa förändrat sin 

verksamhetsstyrning? Finns det några gemensamma nämnare? 

Uppsatsens bidrag: Det bidrag som uppsatsen gett är att vi har belyst hur 

verksamhetsstyrning kan se ut i ett mindre företag, för att öka medvetenheten om detta. Vi har 

även gett förslag på metoder som skulle kunna förbättra det mindre företagets styrning av 

verksamheten. 

Nyckelord: Mindre företag, verksamhetsstyrning, strategi, kundfokus, processer, 

kvalitetsarbete 
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ABSTRACT  

 Title: Management control by the small enterprise – by choice or ad hoc? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Malena Nygårds & Gabriella Ström  

Supervisor: Stig Sörling 

Date: 2012 - January 

Aim: The aim of this study is to highlight to which extent management control is conducted 

in smaller enterprises. During our studies we have read a great amount about different control 

methods and philosophies. These are often described in literature by larger enterprises’ point 

of view but it is rarely described how these work in the small enterprise. Our research 

questions are:  

How does management control appear in smaller enterprises? Do they consciously choose 

methods and philosophies in their work to control the smaller enterprise?  

Which methods and philosophies could help to improve management control? 

Method: We have adopted an actor’s view and have committed to the hermeneutic tradition. 

We have made a case study at a small enterprise where we performed six qualitative 

interviews. Secondary data such as literature and previous research about the topic has also 

been studied. This information is processed and analyzed and this has resulted in conclusions.  

Result & Conclusions: We find that traditional methods are common in smaller enterprises 

and that this is a choice by the leader, but that there may be different reasons for this. We 

believe that the small enterprise would benefit from working with modern methods such as 

the strategy map and quality management.  

Suggestions for future research:  

 What happens to management control at a generational shift?  

 What happens to management control as a small enterprise grows? 

 In which/what ways have smaller enterprises, who have succeeding in growing, 

changed their management control? Are there any common denominators?  
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Contribution of the thesis: The contribution of the thesis is that we have highlighted how 

performance management in a small enterprise can look like, in order to raise awareness of 

this. We have also given suggestions on methods that may improve management control of 

the smaller enterprise.  

Key words: Small enterprise, management control, strategy, customer focus, processes, 

quality management 
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1. Inledning 

 

Inledningen består av en bakgrund till vår problemdiskussion som utmynnar i vår 

problemformulering. Vidare anger vi syftet med uppsatsen, dess avgränsningar, begrepp och 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrning är något som med stor säkerhet har funnits så länge som det har funnits 

företag. Under lång tid har det varit den traditionella ekonomistyrningen som dominerat i de 

flesta företagen, stora som små (Lindvall 2001). Med traditionell ekonomistyrning menar man 

ofta metoder och idéer som använder sammansatta finansiella mått och där fokus är riktad 

bakåt i tiden. Måtten är av ekonomisk karaktär och mäts i siffror med data som är hämtad från 

redan inträffade händelser. Enligt Lindvall (2001 s50) så har den traditionella 

ekonomistyrningen varit inriktad på att ge information till de ledande befattningshavarna. De 

använder sedan denna information för att planera, mäta och göra analyser i syfte att styra 

företaget åt det håll de satt upp som målsättning. De traditionella mätmetoderna kan också 

enligt Ax m.fl. (2005 s63) finnas inom gruppen som de kallar formella styrmedel. Några 

exempel på metoder kan vara budgetering, produktkalkylering, intern redovisning och 

internprissättning. Budgetering, som är den mest använda styrtekniken, är en av de äldsta 

metoderna inom ämnet och som oftast är central i det ekonomiska arbetet (Lindvall 2001 

s167). 

Som mycket annat i världen så förändras företagsklimatet snabbt och det innebär även stora 

förändringar för företag och organisationer. För att hänga med gäller det att hela tiden försöka 

utvecklas och söka förbättringar. Inom ekonomistyrningens område är detta en process som 

ständigt fortgår. Styrning av något slag sker i alla slags företag vare sig de är stora eller små. 

Det finns ingen mall för hur ett företag ska styras utan det är någonting som utarbetas 

individuellt för varje företag och för dess behov. Vi har en föreställning om att det kan skilja 

mycket i styrningen av ett stort och ett litet företag. Större företag har oftast en större 

ekonomisk apparat, än ett mindre företag, med en hel ekonomiavdelning som bara arbetar 

med ekonomi. De har möjligheten att lägga större resurser på att utveckla och dokumentera 

styrningsarbetet. Under 1990-talet blomstrade en stor debatt om den traditionella 

ekonomistyrningen, den så kallade Relevance Lost - debatten. Styrningen ansågs vara för 

snäv, kortsiktig och bakåtriktad för att möta de nya förändringarna. Man ansåg att det 
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behövdes ett större perspektiv på styrningen, nämligen att den skulle innefatta hela 

verksamheten. Idag pratar man gärna mer om verksamhetsstyrning än om ekonomistyrning. 

Många nya styrfilosofier och idéer arbetades fram och det pågår än idag. Det går att läsa om 

många större företag som tagit till sig nya idéer och filosofier och som lägger stora resurser på 

att utveckla verksamhetsstyrningen. Lindvall (2001 s220) pekar till exempel på Skandia som 

under 1990 – talet utvecklade användandet av det balanserade styrkortet inom organisationen. 

Något som det däremot finns mindre skrivet om är vad som sker i de mindre företagen. Dels 

hur verksamhetsstyrningen bedrivs och även om de mindre företagen har utvecklats, precis 

som många större företag, mot att styra mer modernt. 

1.2 Problemdiskussion 

Många företag använder sig av någon form av verksamhetsstyrning för att styra företaget i 

önskad riktning. För små företag är situationen ofta den att ledning och ägare ofta har en bra 

överblick över alla delar i företaget och känner därför inte ett så stort behov av formaliserad 

verksamhetsstyrning. Resurserna är dessutom för det mesta inte så stora vilket medför att 

andra prioriteringar måste göras än att arbeta med verksamhetsstyrning. Många gånger måste 

det lilla företaget lägga resurserna på att arbeta med den information som är ett måste för alla 

företag enligt lagstiftning (Bergstrand 2010 s195). Utifrån den informationen kan företaget 

utarbeta olika rapporter som sedan till en viss del kan användas som ett slags förenklad 

ekonomisk styrsystem. Den stora skillnaden mellan externredovisningen och 

verksamhetsstyrningen är just det lagliga kravet (Ax m.fl. 2009 s462). I 

verksamhetsstyrningen finns det inga som helst mallar eller lagar som måste följas. Det är upp 

till varje företag att bestämma hur det ska gå till och vad som ska ingå. Bergstrand (1993 s14) 

benämner styrningen i småföretag som direktstyrning för att det oftast är ägaren eller ledaren 

som direkt till medarbetaren ger riktlinjerna i organisationen. Företagsledaren anses vara den 

som vet vad som behöver göras och som sen ser till att det blir gjort. Detta anses vara ett 

väldigt traditionellt styrsystem. Med detta som bakgrund kan man ställa sig frågan om det ser 

ut så här i praktiken, i verkligheten och vad som händer när det lilla företaget växer. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi kommit fram till två frågor som vi vill titta närmare 

på: 

Hur kan verksamhetsstyrningen se ut i ett mindre företag? Använder de sig av medvetet valda 

metoder eller filosofier i sitt arbete med att styra det mindre företaget? 
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Vilka olika metoder och filosofier skulle kunna hjälpa till att förbättra 

verksamhetsstyrningen? 

Med hjälp av litteratur, tidigare forskning samt en fallstudie som vi gjorde på ett mindre 

företag vill vi försöka söka svar på dessa frågor. Det vi slutligen kom fram till med hjälp av 

vår fallstudie kan komma till nytta för andra företag i samma storlek som vill utveckla sitt 

arbete med verksamhetsstyrning. Eftersom tidigare forskning och studier inte är så omfattande 

så tror vi att våra resultat kan vara av intresse även för vidare forskning inom ämnet. 

1.4 Syfte 

Med vår studie vill vi belysa i vilken omfattning medveten verksamhetsstyrning bedrivs i 

mindre företag. 

1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att göra en fallstudie på ett mindre företag. Vi tycker att vi 

kommer att kunna gå mer på djupet i vår undersökning om vi begränsar oss till ett företag. 

1.6 Begrepp 

Vi preciserar ett mindre företag som det definieras i juridisk mening i Sverige. I 

Årsredovisningslagen (1:3 p4) definieras större företag som: 

- företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på 

en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet eller 

- företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Mindre företag definieras som alla företag som inte är större företag (ÅRL 1:3 p5). 

1.7 Disposition 

Efter detta inledande kapitel ger vi i det andra kapitlet, Metod, vår syn på vetenskapligt 

förhållningssätt, kunskapsansats och en beskrivning av hur vi gått tillväga vid vår 
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datainsamling, val av företag och urval av respondenter. Vi redogör även för trovärdigheten i 

vår uppsats. 

I det tredje kapitlet, Teoretisk referensram, ger vi en historisk överblick på utvecklingen från 

traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning där vi belyser relevanta metoder 

och filosofier i förhållande till vår empiri. 

Kapitel fyra, Empiri, behandlar en bakgrund till fallföretaget och vår tolkning av det som 

framkom under våra intervjuer och samtal. Företaget har valt att vara anonymt och vi kallar 

det därför för Företaget AB. 

Vidare i det femte kapitlet, Analys, gör vi en analys genom att jämföra den teoretiska 

referensramen och empirin. 

I det sista och sjätte kapitlet, Slutsatser, presenterar vi de slutsatser som vi kunnat dra från vår 

analys av den teoretiska referensramen och empirin. 
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2. Metod  

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av vårt vetenskapliga förhållningssätt och vår 

kunskapsansats. Det fortsätter med en förklaring till hur vi gick till väga med vår 

datainsamling. I de sista avsnitten redogör vi för vårt val av fallföretag, urval av 

respondenter och trovärdigheten i uppsatsen. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1. Aktörssynsätt 

I både våra litteraturstudier och i fallstudien har vi utgått från att ämnesområdet, 

verksamhetsstyrning, är en konstruktion som definieras av människor. Det är alltså inte en 

objektiv sanning utan en konstruerad sanning som vi själva tillsammans med vår omgivning 

definierar (Sörling 2002 s18). Under studien har vi antagit ett aktörssynsätt där 

utgångspunkten är att verkligheten är en social konstruktion som är beroende av dem som 

agerar i den (Abnor & Bjerke 1994 s86). 

Enligt aktörssynsättet eftersträvar man inte att komma fram till entydiga eller konstanta 

resultat, utan menar istället att flertydighet är både önskvärd och viktig. Detta innebär att det 

skiljer sig från till exempel det analytiska synsättet som letar efter kausala samband eller 

systemsynsättet som eftersträvar final (Abnor & Bjerke 1994 s175). Flertydigheten kan 

förklaras av att verkligheten skapas av aktörens uppfattningar och tolkningar och dessa skiljer 

sig från individ till individ. Att använda sig av dialog som metod är att föredra enligt 

aktörssynsättet då det ger en intensiv interaktion där man kan avläsa motpartens reaktioner 

och korrigera missförstånd samt fråga om då det är något man inte förstår (Ibid 1994).  Under 

våra interjuver övergick dessa ofta till en slags dialog där vi hade som avsikt att inta en 

ödmjuk hållning och vara medvetna om att vi inte satt inne med svaren på frågorna vi ställde. 

Vi strävade efter att visa att vi var genuint intresserade att få ta del av respondenternas 

kunskaper och erfarenheter. 

För att på ett bra sätt kunna förstå andra krävs träning och erfarenhet, risken är annars stor att 

man som forskare endast registrerar sådant som passar in i sin egen verklighetsbild eller tolkar 

om informationen efter den (Abnor & Bjerke 1994 s182). Vi är medvetna om att vi är relativt 

oerfarna vad gäller forskning/undersökningar och att vår verklighetsbild därmed kan få ett 

större inflytande än om vi hade haft mer erfarenhet av ämnet vi undersöker. Innebörden av 
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detta kan bli att vi tolkar om information efter vår verklighetsbild lite mer än vad som kan 

vara önskvärt. Det kan därför finnas en risk att studien mister lite i sin trovärdighet, men vi 

anser att vi försöker att stävja denna brist med att vi har kännedom om detta. 

2.1.2. Förståelse och förförståelse 

Innan vi började med vår studie hade vi med oss kunskap om verksamhetsstyrning, 

framförallt från tidigare kurser men även från upplevelser och erfarenheter direkt knutna till 

ämnet och från vardagen. Denna samlade förståelse utgjorde vår förförståelse vid studiens 

början. För att skaffa oss djupare förståelse för ämnet har vi läst både litteratur och artiklar 

inom ämnet. På detta sätt har vi skaffat oss en teoretisk förförståelse inom ämnet. 

Under fallstudien har vi utgått från att det finns en skillnad mellan vår förförståelse och de 

intervjuades förförståelse, det vill säga vi har med oss olika erfarenheter till mötet. 

Förförståelsen skiljer sig även då det gäller språket för olika individer med olika bakgrund 

och som tillhör olika organisationer och sociala sammanhang (Abnor & Bjerke 1994). Även 

Lindholm (2001) diskuterar vikten av att vara medveten om att man som observatör eller 

forskare kommer in i processerna som studeras med en annan förförståelse än de som ingår i 

processerna. För oss har detta varit viktigt att tänka på under våra samtal med de olika 

respondenterna. För att kunna överbrygga dessa skillnader är det viktigt att studera historik av 

de aktörer och den organisation som undersöks, men även av ämnet som undersöks. Vi har 

dock inte haft möjlighet att historiskt undersöka organisationen och därmed inte kunnat få en 

djupare bild av aktörernas verklighetsbild. Vi har eftersträvat att överbygga den teoretiska 

bakgrund som vi kommer från med den praktiska som de kommer från genom att vara lyhörda 

och att fråga om när vi tror oss ha missuppfattat. På detta sätt har vi försökt skaffa en 

gemensam förståelse att arbeta vidare på (Abnor & Bjerke 1994). 

Under arbetets gång har vi tolkat den information som vi har inhämtat både från teorin och 

från fallstudien vi utförde. För att återknyta till tidigare diskussion om social konstruktion, är 

vi alltså medvetna om att vi inte har möjlighet att beskriva hur något faktiskt är utan hur vi 

uppfattar att det är. Vi är också medvetna om att våra respondenter tolkar det vi säger. När vi 

började med studien kom vi in, som tidigare nämnts, med en viss förförståelse, vilken vi har 

använt för att tolka litteratur och empiri. Under arbetets gång har vi lärt oss mer och använt 

denna nya förståelse för vidare tolkningar. 
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2.1.3. Hermeneutik 

Hermeneutik innebär att man använder sig av tolkningar som leder fram till förståelse inom 

ett visst område. Precis som beskrivits angående aktörssynsättet måste man även i 

undersökningar enligt hermeneutiken inhämta sin kunskap med hjälp av inkännande och 

empati utöver sina fem sinnen och logisk analys. Med andra ord måste man enligt detta 

synsätt förstå sammanhang och inte bara begripa dem intellektuellt (Thurén 2007 s 94). Enligt 

Lindholm (2001) kan hermeneutiken illustreras med en bild, den hermeneutiska spiralen. Han 

understryker vikten av att se processen som en spiral och inte som en cirkel då man går flera 

varv utan att hamna i utgångsläget. Innebörden av denna spiral är att vi genom vår 

förförståelse kan tolka till exempel en text eller empiri och få ny förståelse. När tillräckligt 

mycket ny information är behandlad och tolkad förändras helhetsuppfattningen, det vill säga 

att man har gått ett varv i spiralen. Denna nya helhetsuppfattning används sedan vid 

tolkningen av nytt material vilket leder till ytterligare förståelse, och så vidare. 

I vår studie har vi använt den hermeneutiska metoden genom att utifrån vår förförståelse tolka 

ny information inhämtad via litteratur och fallstudie, och på så sätt ändrat vår förförståelse 

och helhetsuppfattning enligt "spiral-tänket" flera gånger. 

2.2 Kunskapsansats 

En forskningsansats som utgår från befintliga begrepp och teorier kallas deduktiv. När man 

istället utgår från empiri kallas ansatsen induktiv (Alvesson & Sköldberg 2008 s54-55). Ett 

annat sätt att se på deduktion är att se det som bevisföringens väg. Induktion skulle med det 

synsättet ses som upptäcktens väg (Andersen 1998 s29). Under vårt arbete har vi känt det som 

att vi har jobbat mer i en process, där svaren vi fått på frågor har gett upphov till nya frågor, 

se figur nedan. Vi kan tycka att vi har gått upptäcktens väg och att vår huvudansats därmed 

skulle kunna vara induktiv. En uppfattning vi har är att det kan vara enkelspårigt att enbart 

använda sig av en av dessa metoder. Vid samhällsvetenskapliga undersökningar kan det vara 

svårt att klart skilja mellan de två ansatserna. De är så pass sammanflätade och vi tycker att 

båda finns med under hela vår process (Andersen 1998 s30). Processen kan illustreras med en 

bild: 
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Figur 1 Forskningsprocessen  

(Andersen 1998 s22) 

Vi anser snarare att vi har haft en abduktiv ansats i vår undersökning. I metoden finns det drag 

av både induktion och deduktion men dess särdrag består i att den ger nya och helt egna 

beståndsdelar (Alvesson & Sköldberg 2008 s55). Vår process har bestått av en växling mellan 

tolkning av tidigare teori och vår empiri. Precis som Alvesson & Sköldberg (Ibid s56) 

uttrycker det så har vi använt den tidigare teorin som ” inspirationskälla för upptäckt av 

mönster som ger förståelse” vid analysen av empirin. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Litteratursökning 

Vi har vid vår datainsamling använt oss av litteratur samt forskning som har bedrivits inom 

området. Dessa källor utgör våra sekundärdata och en fördel med att använda sekundärdata är 

att det är lättillgängligt och billigt. För vår del var det även viktigt för att bygga upp en 

teoretisk bas att stå på när vi sedan skulle gå vidare till vår fallstudie. Vi har använt oss av 

både böcker och artiklar. Detta för att böckerna har haft bra grundläggande fakta och genom 

att även använda artiklar som källor har vi tagit del av nyare forskning och idéer. De flesta 

artiklar har vi hittat genom databasen Scopus, men vi har även använt oss av databaserna 

Emerald och Discovery. De har varit tillgängliga för oss genom biblioteket på Högskolan i 

Gävle. När vi har letat artiklar inför arbetet med den teoretiska referensramen har vi använt 

sökorden: ”small medium enterprises”, ”SME”, ”management control”, ”management 

accounting” och ”performance management”. Det var svårt att hitta en enda översättning 

 

Problemformulering/frågor 

 

Konklusioner/svar 

 

Teori 
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från svenska till engelska för begreppet ”verksamhetsstyrning” och därför har vi använt oss 

av tre olika engelska begrepp för den svenska benämningen. Inför vår analys och våra 

slutsatser har vi förutom sökorden ”small medium enterprises” och ”SME” även använt oss 

av sökorden ”balanced scorecard”, ”strategy map” och ”TQM”. Detta för att kunna knyta 

an till nyare forskning när vi jämför vår teoretiska referensram med vår empiri. Bland 

träffarna vi fick gjorde vi en sortering med hjälp av ”citations” för att få en viss avgränsning. 

Därefter valdes några artiklar ut med hjälp av artiklarnas namn efter vad vi tyckte kunde vara 

relevanta. Innehållet granskades genom att vi läste igenom artiklarnas sammanfattning och 

därigenom kunde vi välja ut vilka vi ansåg var av intresse för oss att läsa. 

2.3.2. Angränsande studier 

Vi har även letat efter och läst examensarbeten, både kandidat- och magisteruppsatser, som 

angränsar till vårt val av ämne. Dels för att bli medvetna om vad som skrivits om mindre 

företag tidigare och dels för att få uppslag till andra källor än de vi själva hittat i våra 

sökningar. Vi använde söktjänsten Uppsök där svenska uppsatser och examensarbeten finns 

publicerade som var tillgänglig för oss genom biblioteket på Högskolan i Gävle. De sökord 

som användes i olika kombinationer var för de uppsatser som är skrivna på svenska ”mindre 

företag”, ”små företag”, ”verksamhetsstyrning”, ”ekonomistyrning”, och för de uppsatser 

som är skrivna på engelska ”SME”, ”management control”, ”management accounting” och 

”performance management” 

Efter att ha genomfört ovanstående sökning på Uppsök hittade vi en del intressanta studier 

som angränsade till vår egen. Vi har läst igenom ett antal studier och ännu fler 

sammanfattningar och tycker oss hitta sex stycken som har relativt starka beröringspunkter 

med vår studie. Vi anser dock att skillnaderna är så pass stora att vår studie utgör ytterligare 

ett bidrag till undersökningar om mindre företag och verksamhetsstyrning.  

Berglund och Palmgren (2010) gör en studie på tjänsteföretag och undersöker hur 

verksamhetsstyrningen ser ut på just den typen av företag och hur den kan anpassas till det. Vi 

undersöker en annan typ av bransch och annan typ av organisationsstruktur. Henriksson och 

Johansson (2010) gör en studie av mindre företags verksamhetsstyrning i besöksnäringen, 

men inriktar till skillnad från oss studien på marknadsläget och marknadsföring. Både 

Axelsson och Fördin (2001) och Bertilsson m.fl. (2002) skriver om ekonomistyrning i 

småföretag. De har däremot inriktat sig på att analysera hur externa konsulter och parter 

påverkar styrningen. Andersson m.fl. (2007) och Eliasson och Johansson (2009) har enbart 
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beskrivit och analyserat traditionella ekonomiska styrverktyg medan vi har valt att även 

belysa moderna styrmetoder. 

2.3.3. Empiri 

Som tidigare beskrivits har vi valt att använda oss av en fallstudie för att belysa hur 

verksamhetsstyrning används på mindre företag. Företaget i fråga väljer att vara anonyma och 

vi har därför döpt om det till Företaget AB. Det är detta namn som kommer att användas på 

vårt fallföretag uppsatsen igenom. I och med detta ger det oss en möjlighet att ta del av 

information som till exempel företagets strategier och sedan kunna återge denna information i 

uppsatsen. Anledningen till att vi valt just en fallstudie är att det ger oss en möjlighet att 

intervjua personer som är involverade i händelserna. Vi vill veta hur deras syn på 

verksamhetsstyrning ser ut och i vilken utsträckning det bedrivs på det företaget där de jobbar. 

Eftersom vi är intresserade av deras berättelser har vi liten kontroll över skeendet och inte 

heller möjlighet att manipulera resultatet. I och med detta anser vi att fallstudien får god 

trovärdighet. 

Att använda sig av en enfallsstudie som vi gör, det vill säga bara studera ett företag istället för 

fler, kan minska trovärdigheten i ett arbete. Genom att studera fler företag och göra 

jämförelser där man ser på likheter och olikheter kan man göra det betydligt enklare att 

generalisera (Yin 2007).  I kontrast till detta så finns det saker man kan vinna genom en 

enfallsstudie. Det blir mer fokus på arbetet och analysen av ett fall än om man väljer flera fall. 

Vi tycker att vi kan tränga djupare ner i företaget med bara ett fall och anser därmed inte att vi 

skulle få samma djup om vi använde fler företag. Dessutom har vi begränsat med tid och 

resurser. 

Under fallstudien är vi inte intresserade av att kvantifiera det vi har undersökt. Vi är istället 

intresserade av kvalitativ data.  Karaktären på sådana data är att den kännetecknas av verbala 

termer som kräver analys och tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s87). 

Insamlingen kan ske med hjälp av metoder som till exempel deltagande observation, 

intervjuer eller enkäter (Bryman 1997 s58-61). Att använda sig av intervjuer anser vi vara den 

mest effektiva formen för oss då vi är intresserade av att ta del av de stora dragen i styrningen 

av företaget. En deltagande observation hade varit av intresse om vi istället hade varit 

intresserade av det dagliga arbetet eller av företagskulturen. Istället för intervjuer hade en 

möjlig strategi varit att genomföra en enkätundersökning (Trost 2007) och på det sättet hade 

vi kunnat spara tid, men vi anser inte att vi skulle få samma djup på svaren vid ett sådant val. 



17 
 

När man gör en intervju kan man använda sig av ostrukturerade intervjuer, där respondenten 

för och berättar berättelsen. Det finns även halvstrukturerade interjuver, som har en större 

struktur än den ostrukturerade men fortfarande en stor flexibilitet, samt strukturerade 

intervjuer som saknar flexibilitet men som kan vara bra när man samlar in statistisk data 

(Gillham 2008). I våra intervjuer har vi både önskat ha svar på specifika frågor men 

framförallt har vi velat veta hur respondenterna ser på och uppfattar saker. Vi är inte 

intresserade av att använda svaren till någon statistisk undersökning. Det var viktigt för oss att 

ha chansen att få ställa både följdfrågor och sonderande frågor, för att möjliggöra flexibilitet i 

intervjuandet. Därför har vi valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Den 

halvstrukturerade intervjun har en högre grad av struktur än den ostrukturerade intervjun. 

Bland annat så ställs samma frågor till alla respondenter och tiden det tar att genomföra 

intervjun blir ungefär lika lång. Men den halvstrukturerade intervjun innehåller ändå en 

ganska stor grad av flexibilitet. Intervjuaren kan vara anpassningsbar genom att det finns en 

möjlighet genom hela intervjun att ställa följdfrågor och sonderande frågor. Dessa frågor 

hjälper oss att täcka in allt vi har tänkt oss och är bra att använda eftersom vi tror att 

respondenterna kan ha mer att berätta om en specifik fråga (Gillham 2008 s103). 

Vi kunde inte ställa exakt samma frågor till alla respondenterna eftersom vi intervjuade 

personer i företaget med olika ställning. Intervjuguiden innehåller vissa grundfrågor som vi 

ställde till alla respondenter men för de som är involverade i både strategiarbetet och i arbetet 

med ekonomistyrningen så ställde vi ytterligare frågor. Intervjun med VD började som en 

intervju men utmynnade mer i ett samtal och en dialog. Under tiden vi pratade med VD 

prickade vi av frågorna från intervjuguiden för att försäkra oss om att vi fick svar på allt vi 

tänkt från början. 

Ett medvetet val från vår sida var att inte använda oss av bandspelare vid intervjuerna. Detta 

för att vi kände att det skulle bli svårare för respondenterna att slappna av och att tala mer 

fritt. Ett annat skäl till detta val var att det var ett önskemål från vissa av respondenterna att 

inte använda bandspelare. Vi anser att respondenterna hade blivit hämmade av det och 

eftersom vi var två intervjuare som förde anteckningar genom intervjuerna så tycker vi att vi 

haft en god chans att få med det som sades i våra anteckningar. 

2.4 Val av fallföretag 

Vårt val av företaget Företaget AB för vår fallstudie var ett ganska naturligt val. Under en 

tidigare kurs i verksamhetsstyrning gjorde vi ett PM om olika tekniker inom ekonomistyrning 
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som både användes och inte användes i företagets styrning. Detta arbete väckte vårt intresse 

att fördjupa vår kunskap inom området och inom Företaget AB. 

2.5 Urval 

Vi har intervjuat sex personer från företaget. Fyra av respondenterna tillhör ledningsgruppen, 

en är ekonomichef och den sista ansvarar för kvalitetsutvecklingen. I vårt urval av 

intervjupersoner har vi valt att använda oss av ett strategiskt urval för att vi ville ha variation i 

svaren (Trost 2007 s33). Anledningen till att vi valde just de personerna är att vi ville prata 

med dem som har insyn i hur verksamhetsstyrningen ser ut i dag samt de som är inblandade i 

strategiarbetet och på det sättet anser vi att trovärdigheten i svaren ökar. Vår utgångspunkt är 

att strategiarbete måste vara av yttersta vikt för ett mindre företag som vill växa. 

2.6 Trovärdighet 

Genom att vi har anslutit oss till hermeneutiken så är vi medvetna om att det är vår 

förförståelse och vår tolkning som ligger till grund för vår undersökning och de resultat vi 

kommit fram till. Vi ser verkligheten som en social konstruktion och är inte ute efter en 

sanning. För att visa på hög trovärdighet i vår uppsats har vi valt respondenter inom 

fallföretaget som har kunskap om och inblick i deras verksamhetsstyrning. Företaget har även 

uttryckt och visat en vilja att vara helt öppna inför oss för att det kan hjälpa dem i deras 

arbete. Det kan ses som en svaghet att vi inte använt oss av bandspelare vid intervjuerna. Men 

vi anser att tillförlitligheten till våra empiriska data skulle minska om respondenterna kände 

sig hämmade av en bandspelare, vilket de uttryckte att de skulle göra. För att behålla 

trovärdigheten vid insamlandet av empiriska data så var vi två som antecknade vid samtalen 

och vi har haft möjlighet att via telefon och mejlkontakt fråga om saker som varit oklara. De 

begränsningar som finns med att bara ha ett fall att studera har vi vägt upp med att vi fått 

möjlighet att gå mer på djupet som inte skulle ha varit troligt att genomföra vid en 

flerfallsstudie. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I det här kapitlet har vi för avsikt att ge en historisk överblick på utvecklingsarbetet som skett 

från den traditionella ekonomistyrningen till dagens moderna verksamhetsstyrning. Vi har 

valt att belysa några metoder lite mer som i litteraturen uppmärksammats mycket och som 

under fallstudien framstod som intressanta för fallföretaget och därmed förhoppningsvis även 

för andra företag i liknade situation och med samma målsättning. Ett avsnitt om styrning i 

projekt är även inkluderat eftersom fallföretaget i huvudsak har arbetsformen projekt. 

 

3.1 Karaktärsdrag för mindre företag 

De mindre företagen är annorlunda än de större företagen i många olika avseenden. I mindre 

företag finns det inte lika många anställda och omsättningen är oftast inte lika stor som för 

större företag. Det skiljer sig också ofta i att de mindre företagen är väldigt nischade på det 

område där de verkar. Bourne m.fl. (2001 s1105) listar sju karaktäristiska drag för mindre 

företag som de generellt tycker lyfts fram i litteraturen; 

 Personlig ledning (av ägaren), med lite delegerande 

 Begränsningar i resurser vad gäller ledning och antal medarbetare och även finansiellt 

 Förlitar sig på litet antal kunder och verkar på begränsade marknader 

 Platt och flexibel företagsstruktur 

 Hög potential vad gäller innovationer 

 Reaktiv, brandsläckande mentalitet 

 Informell och dynamisk strategi 

 

Gallear och Ghobadian (1996 s86) menar också att det mindre företaget är speciellt och har 

egna speciella drag. Att det absolut inte går att se det mindre företaget som ett ”litet” stort 

företag. 

3.2 Traditionell ekonomistyrning 

Till den traditionella ekonomistyrningen räknas styrmetoder som budgetering, 

resultatplanering, produktkalkylering, internprissättning eller intern redovisning. Detta är 

metoder som främst blickar bakåt på det som redan varit och det är mått mätt i siffror. Ax 

m.fl. (2005 s63) väljer att sätta in dessa metoder i en kategori som de kallar formella 

styrmedel. Det centrala inom traditionell ekonomistyrning kan sägas vara att man sätter fokus 
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på formella styrmedel. Nyckeltal inom dessa metoder används sedan framförallt av de som 

leder ett företag för att styra verksamheten i en viss önskad riktning. Lindvall definierar 

traditionell ekonomistyrning som (2001 s46): 

”Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt 

beteende bland organisationens medlemmar”.  

I ett mindre företag är det oftast den som startat företaget som även leder företaget och som 

leder den ekonomistyrning som finns. Detta är kanske inget som man som grundare lägger ner 

så mycket tid att aktivt arbeta med. Istället kan det fungera så att ägaren till företaget berättar 

för sina medarbetare vad de ska göra och kanske även ger en fingervisning till medarbetaren 

hur han ska göra för att komma dit. Med andra ord en slags styrning med full kontroll från en 

person.  Ett styrsystem som detta kan benämnas direktstyrning och fungerar oftast mycket bra 

i små verksamheter (Bergstrand 2010 s14). 

När sedan företaget växer så blir det för stort för den ensamma personen att leda själv. Genom 

en process måste ägaren av företaget dels anställa personer för att specifikt jobba med 

ekonomiska frågor och som ett led i detta dels släppa på den direkta kontrollen. Verksamheten 

kanske blir så stor att den måste delas upp i flera enheter och det blir omöjligt för 

företagsägaren att försöka styra alla medarbetarna i rätt riktning på samma vis som när 

företaget var mindre. Styrsystemet blir något som kallas programstyrning och styrningen som 

i den lilla verksamheten karaktäriserades av muntliga anvisningar går nu över till skriftliga 

instruktioner (Bergstrand 2010 s15). 

Kritiken mot traditionell ekonomistyrning är generellt densamma när vi läser litteratur om 

ämnet. Det finns lagar som måste följas vad gäller redovisningen och vissa rapporter och 

nyckeltal som ska redovisas. För att slippa att arbeta dubbelt så används givetvis dessa 

rapporter och nyckeltal som ett stöd vid styrningen (Bergstrand 2010 s195). Detta kan nog 

ofta vara situationen i ett mindre företag där man kanske väljer att rikta små resurser mot 

styrarbetet. Eftersom man kanske inte tycker att det är lönt att lägga ner tid eller pengar på det 

så används det som finns. Följaktligen blir användningen av dessa rapporter vid styrningen en 

slags bekräftelse på vad ledarna redan vet om. Problemet blir då att blickarna riktas bakåt i 

tiden och det blir svårt att med de bakåtriktade medlen försöka styra företaget framåt. Det 

kortsiktiga tänkande som blir följden av detta är ofta av mer skada för företaget än om det 

långsiktiga tänkandet kan få ta mer plats.  
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När fokus på de formella styrmedlen är för stor blir problemet att de mer informella 

styrmedlen får för lite plats. Det är även viktigt för ett företag att styra med dels en tanke på 

organisationsstruktur, såsom till exempel organisationsform och belöningssystem, och dels en 

tanke på mindre formaliserad styrning som till exempel företagskultur, medarbetarskap och 

kompetensbyggnad (Ax mfl 2005 s63). 

I och med T.H. Johnsons och R.S. Kaplans bok ”Relevance lost – the rise and fall of 

management accounting” så startade en livlig debatt om den traditionella ekonomistyrningen 

och dess relevans. Den kom ut 1987 och författarna till boken ansåg att de sammansatta 

finansiella måtten som huvudsakligen användes inom ekonomistyrning inte var tillräckliga. 

De kritiserade att styrningen dittills hade handlat mycket om till exempel budgetstyrning. 

Författarna ansåg att det behövdes andra modeller, metoder och perspektiv för att företag 

skulle kunna utvecklas vidare (Johnson & Kaplan 1987). Kritik som denna gjorde att 

Relevance Lost – debatten blev så stor. Bland annat på grund av denna så började det komma 

fram nya idéer och metoder som skulle hjälpa företag att ta riktning på en mer modern 

ekonomistyrning. Bland de första koncept som Kaplan var med och utvecklade återfinns 

ABC-kalkylering (Activity Based Costing). Det var tillsammans med R. Cooper som han 

presenterade konceptet i slutet på 1980-talet (Ax m.fl. 2005 s222). Anledningen till att de 

ansåg att det behövdes en ny kalkylmodell var att de under ett forskningsprojekt upptäckte ett 

stort problem (Ask & Ax 1995). Det var att de kalkyleringsmetoder som fanns var 

missvisande gällande hur omkostnaderna skulle fördelas. De ville utveckla en ny 

kalkyleringsmodell som mer skulle passa moderna och komplexa företag. Ungefär samtidigt 

började man uppmärksamma styrmetoder som kom från och hade utvecklats och använts i 

Japan. 

3. 3 Modern verksamhetsstyrning 

Genom att tillämpa en mer modern ekonomistyrning så ser man inte enbart på de 

sammansatta finansiella måtten. Idag pratar man mer om verksamhetsstyrning än 

ekonomistyrning eftersom man vill se företaget och dess styrning som en helhet och inte en 

avgränsad enhet. 

Varför kan det då kännas som ett måste för företag, stora som små, att mer och mer börja 

tänka på att använda en mer modern verksamhetsstyrning istället för den så inarbetade 

traditionella styrningen?  Det finns enligt Lindvall (2001 s 15) fyra olika faktorer som företag 

måste kunna hantera i dagens företagsklimat; tilltagande globalisering, ny informationsteknik, 
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stärkt ägarorientering och kunskapsarbetets framväxt. För att bemästra dessa faktorer menar 

han att ett företag måste anamma en mer modern verksamhetsstyrning. Man kan inte längre 

bara ta hänsyn till företagets lilla värld utan världen utanför blir större och påverkar mer och 

mer. 

  

Figur 2 Faktorer som påverkar framväxten av en modern verksamhetsstyrning  

(Lindvall 2001 s 15, något omarbetad) 

Från att i den traditionella ekonomistyrningen använda sig av styrsystem som direktstyrning 

och programstyrning krävs det andra styrtekniker i den moderna verksamhetsstyrningen. Det 

första nya styrsystem som började användas kallades målstyrning. Frihet är ett nyckelord och 

betyder att för att nå de mål man satt upp inom företagets ekonomistyrning så är friheten 

relativt stor att välja hur man når dessa mål. Detta styrsystem modifierades något under början 

av 1990 – talet och två nya ord ersatte målstyrning; målbild och vision (Bergstrand 2010 s16-

18). För att klara av de faktorer som företagen står inför krävs att man tittar på hela bilden, det 

räcker inte att bara snävt uppmärksamma rena ekonomiska mål. Dessutom behövs det klara 

strategier och framför allt en klar och tydlig utritad väg dit.  

Den moderna verksamhetsstyrningen syftar till att ge företag verktyg för att arbeta mer 

proaktivt än tidigare. Detta genom att ta hänsyn till andra delar än företagets finansiella 

perspektiv. Det kan till exempel vara de mjukare perspektiven värderingar och normsystem. 

Styrningen riktas mer till de processer som skapar kundvärde och mätningar av dessa än till 

Modern 
verksamhetsstyrning 

Tilltagande globalisering Ny informationsteknik 

Kunskapsarbetets framväxt Stärkt ägarorientering 
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att mäta redan uppnådda ekonomiska resultat. På så sätt är det meningen att styrningen skall 

komma närmare den värdeskapande verksamheten (Lindvall 2001).  

3.4 Kvalitetsstyrning 

Processorienteringen har sina rötter i japansk företagskultur och betonar kundfokus, 

processer, medarbetares deltagande och kontinuerlig utveckling. Anledningen till att 

västvärlden började intressera sig för processorientering var framförallt att USA allt mer 

började förlora i konkurrenskraft mot just Japan under 1980-talet (Lindvall 2001 s120). Vid 

jämförelser av japanska och västerländska företag fann man många stora företagskulturella 

skillnader. Medan kortsiktiga finansiella resultat premierades i amerikanska företag lyftes 

långsiktighet fram i japanska. Företagskulturen ansågs överhuvudtaget vara av större vikt för 

japanska företag än amerikanska. Det var dock inte endast en kulturell skillnad som var av 

betydelse för japanska företags frammarsch, det fanns även skillnader i den formella 

styrningen som anses avgörande. Blickarna vändes därför till hur man arbetade och intresset 

för processorientering väcktes (Ibid). 

Det finns många viktiga begrepp inom processorientering så som Just in time, Lean 

production, Kaizen och TQM (Total Quality Management). Vi har valt att nedan fokusera på 

TQM då vi under våra litteraturstudier har uppfattat det som det tydligaste 

managementsystemet. 

Idag arbetar de flesta företag med sina kunder i fokus och strävar efter att skapa ett mervärde 

för dem och det är det som är grunden i all processorienterad verksamhet. I det perspektivet 

skulle man kunna beskriva företaget ur ett värdekedjeperspektiv (Ax m.fl. 2009), som i 

figuren nedan. 

 

Figur 3 Företaget som en värdekedja  

(Ax m.fl. 2009 s45, något omarbetad) 

FoU-processen Tillverkningsprocessen Marknadsprocessen Distributionsprocessen Serviceprocessen 
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Inom TQM lägger man tonvikt på att ha en god kvalitet på samtliga processer i företaget för 

att kunna skapa ett så bra kundvärde som möjligt. Processerna kan delas upp i huvudprocesser 

och stödjande processer. Huvudprocesserna är sådant som företagets strategi betonar som 

viktigt, det kan till exempel röra sig om kundvård och produktion, men även forskning och 

utveckling. För att huvudprocesserna skall fungera så bra som möjligt behövs de stödjande 

processerna och dessa kan till exempel vara ekonomistyrningsprocesser. Värt att notera är att 

huvudprocesserna kan sträcka sig utanför det egna företaget (Lindvall 2001). 

Arbetet som bedrivs i processerna kan delas upp i olika aktiviteter som på olika sätt hänger 

samman. Det som sker i en aktivitet påverkar alltså det som sker i en annan. Styrningen i ett 

processorienterat företag med hög kundfokus kommer att till stor del handla om att identifiera 

aktiviteterna och avgöra vilka som skapar värde för kunden för att sedan kunna reducera 

förekomsten av aktiviteter som inte gör det (Ibid). 

En av grundtankarna i TQM som vi redan presenterat är att det finns stort fokus på att ge 

medarbetarna förtroende att påverka sitt eget arbete och att medarbetarna förväntas bidra till 

företagets och den egna utvecklingen. Man anser att det är de som utför själva arbetet som har 

störst kunskap inom området och att det därför är naturligt att lägga utvecklingsarbetet på dem 

(Sandholm 1995). Lindvall (2001) menar att ett ökat deltagande bland medarbetarna ofta 

möter ett stort motstånd i början men att det sedan upplevs som närmast omöjligt att gå 

tillbaka till ett system med endast begränsat deltagande.  

I dag utsätts de allra flesta företag för en ökad konkurrens från andra företag. Detta beror till 

stor del på en ökad globalisering och en betydligt snabbare produktutveckling och 

produktcykel. Kunder byter snabbt preferenser och det blir oerhört viktigt för företag att inte 

luta sig tillbaka mot det de har utan ständigt sträva efter att förbättra sig (Lindvall 2001). 

Detta gäller inte bara att utveckla nya produkter utan gäller även att förbättra de interna 

processerna som finns i företaget. Inom TQM talar man mycket om behovet av ständiga 

förbättringar. Att arbeta med ständig förbättring innebär både en förbättring av hur 

arbetsuppgifterna utförs men också en ifrågasättning om hur de utförs (Lindvall 2001). Vår 

uppfattning är att man åter hamnar hos vikten av att ge medarbetarna förtroende och skapa ett 

öppet klimat för att kunna bedriva ett lyckat förbättringsarbete.  

Det finns starka kopplingar mellan TQM och certifieringssystemet ISO 9001 som är ett 

kvalitetsledningssystem. I ISO 9001 betonas att ett företags framgång avgörs av förmågan att 

uppfylla förväntningar och behov hos kunder och andra intressenter på lång sikt. Till andra 
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intressenter kan medarbetare och samhälle räknas. Framgången kan nås genom en effektiv 

ledning av organisationen och att vara uppmärksam på det som händer i omvärlden. Detta 

görs genom att man lär av sina erfarenheter och ständigt strävar efter att förbättra och/eller 

förnya på ett lämpligt sätt (Svensk Standard SS-EN ISO 9004:2009). En del forskning tyder 

dock på att fördelarna med att införa en certifiering uteblev till en ganska stor del. Att istället 

införa ett TQM - system gav påtagliga förbättringar. En del av förklaringen anses ligga i att 

man ofta införde ett certifieringssystem på grund av yttre påtryckningar samt att revisorerna 

som har som uppgift att se hur väl företag lever upp till standarderna inte har tillräckligt stor 

kunskap inom det företagsspecifika området. De företag som däremot inför TQM gör det efter 

ett behov som upplevs finnas inom företaget. Det kan bidra till att det finns ett större 

engagemang och att det faller bättre ut. Tidigare kunde en certifiering medföra en 

konkurrensfördel för ett företag. Idag är det snarare en nödvändighet för ett företag att vara 

certifierade (Costa & Lorente 2004). 

3.5 Strategi 

Det stora problemet med att fokusera hårt på formella styrmedel är att det är många delar som 

helt enkelt glöms bort eller ignoreras. I synnerhet så är det de icke-finansiella strategier som 

företaget har med sin verksamhet som får ge vika. Det kan vara strategier som produktkvalité, 

kundnöjdhet eller utveckling av kunskap och utveckling för medarbetare (Bergstrand 2010 

s195). Att arbeta grundligt med dessa perspektiv blir mer och mer viktigt för stora som små 

företag eftersom dagens moderna verksamheter jobbar mer processorienterat och det finns 

större kundfokus inom organisationer idag än tidigare (Lindvall 2001 s112). 

Mellan begreppen affärsidé, vision och strategi finns ett samband som gör att de hänger ihop. 

När en strategi ska formuleras så tar den avstamp i affärsidén och visionen (Ax m.fl. 2005 

s49). Med en affärsidé berättar ett företag till exempel vad man erbjuder, var man verkar och 

vilka kunder man vänder sig till. Man vill även visa hur man som företag är speciellt, det vill 

säga hur man skiljer sig från andra företag inom samma bransch. Ax m.fl. (2005 s50) menar 

att en affärsidé uppger  

”hur företag avser att utvecklas i förhållande till sin vision”.  

Ett företags vision berättar åt vilket håll som ledningen önskar att företaget är på väg och vad 

man vill prestera. Den kan även beskriva hur man vill att företaget ska uppfattas bland 

kunderna. Ett ytterligare syfte med visionen kan vara att motivera medarbetarna och få dem 

engagerade i och för företaget. Man kan vilja visa att man har en plats i miljön där man verkar 
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och framför allt så understödjer den arbetet med företagets affärsidé och strategier (Ax m.fl. 

2005 s49-50). 

 

Hur företaget vill att kunder ska uppfatta det, den 

riktning i vilken företaget ska utvecklas, det framtida 

önskade tillståndet, vart företaget är på väg eller vad 

som ska uppnås. 

 

Hur företaget avser att utvecklas i förhållande till sin 

vision, ett klargörande av vad som skiljer företaget 

från andra företag och/eller vad företaget ska ägna 

sig åt. 

 

 

Hur företaget ska arbeta, en beskrivning eller plan för 

hur affärsidén ska uppnås. 

 

 

 

Nedbrytning av huvudmål till delmål och fram-

tagande av handlingsplaner och riktlinjer. 

 

 

 

Styrning mot ekonomiska mål. 

 

Figur 4 Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning  

(Ax m.fl. 2009 s22) 

Det har skrivits mycket litteratur om strategi genom åren och det finns många olika ramverk 

som har utarbetats och diskuterats (Kaplan & Norton 2004 s35). Definitionen av strategi är 

inte alltid samstämmig och det finns många som har presenterat sin syn och förklaring till vad 

det är. Kaplan och Norton (2004 s29) ser på strategi som: 

”hur en organisation har för avsikt att skapa uthålligt värde för sina 

aktieägare”.  

Porter (1996 s64) diskuterar om strategi som en konkurrenskraftig fördel som gör att företaget 

skiljer sig och positionerar sig gentemot andra företag. Han menar att det handlar om att: 

”medvetet välja en annan uppsättning av aktiviteter för att kunna leverera 

en unik mix av värde”. 

Vision 

Affärsidé 

Strategi 
 

Verksamhetsplanering 

Ekonomistyrning 
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Resonemangen i dessa författares diskussioner om strategi ger samma slutsats. Strategier är 

till för att hjälpa företaget att skapa värde för sina kunder och aktieägare och urskilja vad det 

är som gör att man skiljer sig från andra företag för att bli konkurrenskraftiga. Strategier kan 

alltså generellt sägas vara olika mål eller riktlinjer som företag använder för att vägleda 

organisationen åt ett visst håll. Dessa mål är långsiktiga och sträcker sig framåt i tiden. I 

begreppet strategi kan alltså både de uttalade målen och det sätt som man arbetar på för att ta 

sig fram till målen ingå. 

Det finns som sagt en otrolig mängd litteratur och tidigare forskning kring idéer om strategi. 

Under tidens gång finns det vissa personer som har fått stor uppmärksamhet kring sina idéer. 

Under 1970-talet uppfattades den strategiska synen som linjär (Lindvall 2001 s66). Det var 

framförallt den amerikanske strategiprofessorn Igor Ansoff och Robert N. Anthony som var 

förespråkare för detta. Inom den linjära strategisynen ligger betoningen främst på att företaget 

delas upp i tre olika nivåer; strategisk, taktisk och operativ. Förhållanden inom och utanför 

företaget förenklas ansenligt för att bli beräkningsbara och detta används för planeringen mot 

målen i företaget. Men detta visade sig bli ett mindre bra stöd vid implementeringen av 

strategierna (Lindvall 2001 s67-68). Ofta är det inte formuleringen i sig som är svår i 

strategiarbetet utan det är att samordna och befästa den i organisationen (Ibid s85). 

Michael E. Porter var det stora namnet under 1980-talet och kan nog sägas vara väldigt 

inflytelserik än idag inom strategiområdet. Han har utgett flera böcker som än idag är flitigt 

lästa. Det var i dessa som han presenterade begrepp som idag även är mycket använda. Det 

var bland annat ”Five Competitive Forces”,”Three Generic Strategies” och ”Value Chain” 

(Ibid s70). Framförallt det sista begreppet är ständigt återkommande inom många 

styrfilosofier och idéer. Porter (1996 s77) betonar vikten av att göra val, strategiska val, för att 

ett företag ska kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Vidare anser han att genom 

värdekedjan ska företaget skapa värde för sina kunder och här skiljer sig hans idéer mycket 

från bland annat Ansoff och Anthony (Lindvall 2001 s71). Deras syn är mer traditionell i den 

bemärkelsen att de litar mer till ekonomiska mätetal (Ibid s66). En annan aspekt där Porter 

skiljer sig från sina föregångare är att han anser att företaget ska ses som en sammanhängande 

enhet genom aktiviteterna i värdekedjan. I synnerhet Ansoff betraktar företaget som att det 

består av oberoende enheter. 

Under 1990-talet anser Lindvall (2001 s73) att det är idéer från G. Hamel och C.K. Prahalad 

som främst har fått uppmärksamhet för att de lyckats belysa strategifrågor som förut varit 
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obeaktade. Det som gör att deras idéer skiljer sig från tidigare tankar är att de ser kunskap och 

kompetens som den viktigaste konkurrenskraften i ett företag. En annan viktig komponent 

anser de är att man inte ska titta på hur mycket eller lite resurser som finns befintliga utan om 

de används på bästa och mest effektiva sätt. Här finns en klar koppling till de mer moderna 

styridéerna som kommer från Japan, till exempel Kaizen, Just-In-Time och Lean, som 

fokuserar på förbättringar och minskning av slöseri. 

Inom litteraturen identifierar Lindvall (2001 s37) tre olika synsätt på strategi som han menar 

dominerar. Det vanligaste är att man ser företaget i en miljö där det fritt kan verka genom att 

agera i och påverka omgivningen. Dess totala motsats blir det andra synsättet där man anser 

att det är omgivningen som driver företagets handlingar och denna inställning diskuteras mest 

inom den akademiska världen. Det sista synsättet är en kombination av de två första. Man ser 

möjligheter för företaget att handla och påverka situationer men man ser också de 

begränsningar som finns för företaget i dess omgivning. 

3.6 Det balanserade styrkortet och den strategiska kartan 

Verksamhetsstyrningen fortsätter under 1990-talet att utvecklas och R.S. Kaplan presenterar 

tillsammans med sin andre vapendragare D.P. Norton flera nya koncept. Det koncept som har 

fått den absolut största uppmärksamheten är det balanserade styrkortet. 1992 utkom 

författarduon med den första artikeln om ämnet ”The Balanced Scorecard – Measures That 

Drive Performance”. En sponsrad studie, som Kaplan och Norton ansvarade för, lade grunden 

för arbetet med det balanserade styrkortet. Tanken med konceptet är att det ska ge en snabb 

och övergripande bild till de ledande befattningshavarna om företagets verksamhet (Kaplan & 

Norton 1992 s71). Författarna uttrycker det som (Ibid): 

”The balanced scorecard is like the dials in an airplane cockpit: it gives 

managers complex information at a glance.” 

Den främsta uppgiften som det balanserade styrkortet har enligt Kaplan och Norton (1999 

s139) är att förmedla ett företags strategi med hjälp av finansiella och ickefinansiella styrtal. 

De möter härmed den kritik som funnits mot traditionell ekonomistyrning vars fokus ligger på 

finansiella styrtal. Det är grundläggande att förstå att syftet inte är att utesluta mätningar utan 

det handlar om att mäta rätt saker. Mätningarna ska vara kopplade till såväl finansiella styrtal 

som till styrtal som är kopplade till kunder, interna processer, medarbetare och system (Ibid 

s29). Både strategin och visionen ska med hjälp av styrkortet länkas samman med den 

kortsiktiga verksamheten för att främja en mer långsiktig styrning. Det ska även begränsa 
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informationsflödet genom att det ska vara färre mått som mäts (Kaplan & Norton 1992 s72). 

Generellt består kortet av fyra perspektiv som företaget ska beskrivas och betraktas utifrån. I 

perspektiven krävs det svar på följande frågor från företaget (Ibid): 

 Hur ser kunderna på oss? (kundperspektivet) 

 Vad måste vi utmärka oss på? (det interna processperspektivet) 

 Kan vi fortsätta att förbättra oss och skapa värde? (lärande- och tillväxtperspektivet) 

 Hur ska vår framtoning vara gentemot aktieägarna? (finansiella perspektivet) 

 

Ett balanserat styrkort innehåller utfallsmått och drivande mått (Kaplan & Norton 1999 s141). 

Drivande mått berättar hur resultaten är tänkta att uppnås och kan till exempel vara de faktorer 

som styr företagets lönsamhet eller de marknadssegment som man väljer att verka inom. 

Utfallsmåtten berättar hur bra eller dåligt företaget har presterat och måtten kan till exempel 

vara lönsamhet eller marknadsandel. Det balanserade styrkortet ska även betraktas utifrån att 

det ska finnas ett orsak- och verkansamband mellan de olika målen som ska beskriva 

strategin. En utveckling av detta samband gjordes i och med att Kaplan & Norton 

presenterade den strategiska kartan under 2000-talet.  

Kaplan & Norton hade efter att ha arbetat med hundratals ledande befattningshavare inom 

olika företag med att utveckla det balanserade styrkortet insett att ett visuellt ramverk 

behövdes för att klart och tydligt kunna visa på orsak- och verkansamband (Kaplan & Norton 

2000 s168). Vidare menar de att den strategiska kartan ska visa på målsättningar och initiativ, 

de mått som ska bedöma prestationerna och länkarna som är själva grunden för en strategisk 

inriktning. Den kan visa på strategiska mål och vilka framgångsfaktorer som ska hjälpa till att 

uppnå dessa mål. Ytterligare två faktorer som kartan kan belysa är vilka styrtal man vill mäta 

resultatet av strategierna med och vilka vardagliga aktiviteter som ska utföras i företaget. Det 

ska även gå att se vilka processer och system som finns tillhanda i ett företag som hjälp i 

implementeringen av strategin. Atkinson (2006 s1451) ser på kartan som att det ger företaget 

en klar väg att följa för att komma åt det håll de ämnar. Hon anser även att alla medarbetare 

kan förstå den och att den också underlättar samordning ner genom en hel organisation. 

Kaplan & Nortons (2000 s167) syfte med kartan är just att den ska ge en hel bild av ett 

företags strategi, att den ska vara lättförståelig och att kartan är ett verktyg för att uppnå detta. 

Den ska visa på medarbetarnas roll och hur just deras arbetsuppgifter kan kopplas samman 

med arbetet att uppnå strategin. 
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Kartan har som vi nämnde tidigare sitt ursprung i det balanserade styrkortet och är uppbyggd 

efter samma struktur med fyra perspektiv. I kartan är perspektiven hierarkiskt ordnade oftast 

med det finansiella perspektivet överst som följs av kundperspektivet, det interna 

processperspektivet och längst ner i kartan återfinns lärande- och tillväxtperspektivet. Det är i 

det finansiella perspektivet som man ser resultatet av strategierna och vad det i slutändan ger 

aktieägarna. Styrtal som kan användas för att mäta detta kan till exempel vara intäktsökning i 

procent eller en viss kostnadsreducering (Ax m.fl. 2009 s459). Målen i detta perspektiv kan 

alltså nås antingen genom en tillväxt i försäljningen eller genom en effektivisering i 

produktiviteten i syfte att minska kostnaderna och slöseriet (Kaplan & Norton 2000 s169). I 

kundperspektivet redogör företaget för sitt värdeerbjudande, det vill säga vad man kan och 

vill erbjuda kunden. Till exempel kan företaget välja att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter genom att erbjuda bästa kompletta kundlösningar, vara produktledande eller att 

ge bästa totala kostnad (Kaplan & Norton 2004 s41). Styrtal som kan användas kan vara att 

mäta kundnöjdhet, kundvärvning eller marknadsandel (Ibid s38). De interna processerna kan 

vara de operativa processerna, kundprocesser, innovationsprocesser eller reglerings- och 

samhällsprocesser (Ax m.fl. 2009 s457). Dels ska detta perspektiv stödja värdeerbjudandet 

och dels ska detta perspektiv hjälpa till att nå aktieägarmålen. För att mäta processerna kan 

man använda styrtal som; andel leveranser som görs i tid eller tid från förfrågan till offert. 

Grunden i ett företag är givetvis medarbetarna och den kompetens de besitter. Det är de icke-

materiella tillgångarna som ska understödja de andra perspektiven ovanför (Kaplan & Norton 

2004 s49). Målen med lärande- och tillväxtperspektivet kan vara att nå hög eller förnyad 

kompetens eller en ökad medvetenhet om företagets strategier. Exempel på styrtal kan vara; 

tillfredsställelsen bland medarbetarna, utbildningsdagar per medarbetare eller andel av 

medarbetarna som kan återberätta företagets strategier (Ax m.fl. 2005 s627). 

Det är dock inte alltid som perspektiven kommer i just den ordningen. Organisationer som 

inte har vinstgenererande som mål, som till exempel skola och omsorg, kan ha en annan 

ordning. I de fallen är kunderna, det vill säga eleverna, den viktigaste aspekten och 

kundperspektivet hamnar därmed överst i kartan. Kaplan och Norton (2004 s32) menar att 

nyckeln till värdeskapande och till en fokuserad och konsekvent strategi ligger i att rikta in 

målen i dessa perspektiv. Att det är just strukturen som kan förklara logiken bakom strategin. 

För att ge en överblick på hur strategiska kartor kan se ut presenterar vi två olika kartor nedan. 

Figur 5 är hämtad från Olve m.fl. (2003, s.31). Pilarna visar hur de olika delarna i kartan 

påverkar varandra så att det direkt går att läsa ut ett orsak- och verkansamband. Intressant 
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med just den här figuren är att den visar en återkoppling från det finansiella perspektivet 

tillbaks till det understa perspektivet som Olve m.fl. har valt att kalla utveckling. 

 

 

Figur 5 En strategikarta  

(Olve m.fl. 2003 s.31, något omarbetad) 

Den andra kartan är fritt översatt från Stig Sörlings anteckningar (2012). Den visar vilka 

aktiviteter som skall utföras för att nå de strategiska målen i de olika perspektiven. För att se 

orsak- och verkansamband ritas även pilar in i den här kartan. Vi har valt att visa en öppen 

karta utan pilar. Olika företag har dessutom behov av olika många aktiviteter och strategiska 

mål. I bilaga 3 presenterar vi ett förslag på en strategisk karta för vårt fallföretag enligt den 

här modellen. 
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Figur 6 Strategikarta  

(Fritt tolkad från Sörling 2012) 

Orsak- och verksansambanden illustreras av pilarna i kartan. Det kan förklaras som att de 

finansiella målen bara kan uppfyllas om kunderna är nöjda och om man har ett bra 

värdeerbjudande som ger försäljning och lojala kunder (Kaplan & Norton 2004 s32). Sedan är 

det i de interna processerna som företaget skapar och levererar det som man erbjuder 

kunderna. Det är i dessa processer som företagets operativa verksamhet ligger och det är 

genom förbättringar här som företaget även kan göra sitt värdeerbjudande bättre. Slutligen är 

det de icke-materiella tillgångarna i perspektivet längst ner, tillväxt och lärande, som ska bära 

upp de interna processerna och stå som grund för strategin. Detta betyder alltså att det behövs 

en långsiktig och strategisk målsättning för det nedersta perspektivet för att det ska var 

möjligt att möta målen i de perspektiv som finns ovanför. De icke-materiella tillgångarna har 

ökat i andel i förhållande till ett företags sammanlagda tillgångar (Ibid s4). Orsaken till detta 

är främst att företag har gått från att ha en produktdriven ekonomi till att idag ha en kunskaps- 

och serviceekonomi. Ökningen gör att för att lyckas med sin strategi måste ett företag även 

uppmärksamma dessa tillgångar och länka dem till strategin. 

3.7 Styrning i projekt 

I den komplexa företagsvärld som återfinns idag sker det förändringar i företagen för att klara 

konkurrensen och det sker även förändringar i strukturen av organisationerna. Många företag 

idag jobbar i arbetsformen projekt och det är mer vanligt att arbetet sker i det istället för i 

grundstrukturen som finns i företaget (Ewing & Samuelsson 1998 s39). Ax m.fl. (2009 s490) 

menar att det inte finns särskilda tekniker för just projektstyrning utan vid styrning av projekt 

handlar det mer om att utforma styrningen efter projekten. De metoder som vanligtvis 
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används är olika former av produktkalkylering, likviditetsbudget och intern redovisning. Detta 

innebär att det framförallt blir en ekonomisk styrning med traditionella metoder inom ett 

projekt. 

Enligt Ax m.fl. (2009 s491-492) så finns det fyra särdrag som definierar ett projekt. De kan 

beskrivas som: 

 att projektet är en tillfällig organisation som avvecklas när det är slutfört 

 att projektet har ett bestämt mål 

 att projektet har en bestämd start- och sluttidpunkt 

 att projektet har särskilt tilldelade resurser som tas från den ordinarie verksamheten i 

grundstrukturen 

 

Projekt byggs upp kring en projektorganisation som kan innehålla roller som till exempel 

resursägare, projektledare, projektgrupp och kvalitetssäkrare (Ibid s492). Projekt är unika från 

gång till gång och kan se olika ut beroende på vilket slags företag det är. Det som oftast är 

detsamma är att ett projekt delas in i olika faser. Ax m.fl. (2009 s493) ser det som att man 

vanligtvis delar in det i initieringsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och 

avslutningsfasen. 
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4. Empiri 

 

Som vi tidigare har berört har vi gjort en fallstudie på ett mindre företag genom att intervjua 

sex personer på företaget. I vår beskrivning av företaget utgår vi från de intervjuade 

personernas beskrivning och uppfattning av företaget. Vi har valt att låta respondenterna 

vara anonyma men vår ansats är att få berätta så gott vi kan hur styrningen av företaget ser 

ut genom deras ögon.  

För att vi skall få en bild av hur företaget styrs vill VD för företaget ge oss en bakgrund till 

dels hur företaget bildades och dels till den marknad som företaget riktar sig. Redan i vår 

första kontakt med företaget uttrycker VD ett önskemål om att vi skall klä av dem så nakna 

som möjligt så att vårt arbete också kan användas till hjälp för dem att komma vidare i sitt 

arbete med sin verksamhetsstyrning. Det är en uppgift som vi har försök ta på så stort allvar 

som möjligt. 

 

 

De sex personerna som vi intervjuade var VD, vice VD, ekonomichef, säljchef, 

kvalitetsansvarig och en ledningsgruppsmedlem. Den sistnämnda är även ansvarig för 

området Metallurgical Engineering. VD, vice VD, säljchef och ledningsgruppsmedlemmen 

ingår alla i ledningsgruppen i företaget. 

4.1 Företaget AB:s bakgrund 

Från början var företaget en forsknings- och utvecklingsavdelning i en stor koncern som 

bedrev och fortfarande bedriver sin verksamhet inom stålindustrin. Forskningen och 

utvecklingen omfattade från början två områden, dels raffinering av stål och dels hur man kan 

ta tillvara på produkten som bildas för att den lättare skall kunna transporteras och hanteras. 

Avdelningen hade från början tre personer anställda och en av dem var nuvarande VD:n.  

1987 sattes, som VD:n beskriver det, företaget på bolag och blev således ett dotterbolag till 

koncernen. Forskning och utveckling var fortfarande det som dominerade verksamheten, men 

även en del försäljning av processerna både nationellt men framförallt internationellt började 

ta fart. För att kunna fortsätta förbättringsarbetet byggde man en anläggning i mindre skala för 

egen produktion. En del av slutprodukten såldes sedan vidare. Nästa steg i företagets satsning 

var att utveckla ett styr- och kontrollsystem för processerna. Vid det här laget fanns det tre 
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olika affärsområden inom företaget. De var processteknologi, processkontroll och egen 

produktion. Som mest var 30 personer anställda i företaget. 

2007 köpte VD ut delarna processteknik och processkontroll från koncernen som behöll 

produktionsdelen. Anledningen till utköpet berättar VD var framförallt att han tyckte sig se en 

stor potential på den globala marknaden för företaget. Denna syn delades dock inte av 

koncernen som ansåg att man skulle fortsätta i samma skala som tidigare. Elva anställda 

följde med till det nybildade företaget som nu har växt till att ha 20 anställda. Verksamheten 

har utökats med en verkstad för nytillverkning och tillverkning av reservdelar och i 

verkstaden finns även möjlighet till produktutveckling. VD beskriver företaget som: 

”udda av den anledningen att det är ett mindre företag som jobbar med 

kunder som är mycket större än oss själva”. 

Han menar även att konkurrenterna som finns är stora företag med stor omsättning och stor 

organisation. Vidare anser han att Företaget AB idag är väldigt nischade i sin verksamhet. 

4.2 Affärsidé, vision och strategi i Företaget AB 

Företaget AB har en uttalad affärsidé som har presenterats för medarbetarna vid olika 

tillfällen. Samtliga som vi pratar med vet var de kan hitta affärsidén men ingen kan direkt 

återge den. Innan vi påbörjade vår fallstudie fick vi den skickad till oss av VD. När vi läser 

upp den under intervjuerna känner alla igen den och tycker att den är ganska självklar: 

”Företaget skall för metallindustrin utveckla och sälja utvalda processer 

och till processerna utveckla och sälja utrustning, processtyrningssystem 

och service.”  

Att växa omsättningsmässigt är samtliga anställdas uppfattning om företagets vision. Dock 

finns ingen nedskriven och formulerad vision som vi kan ta del av. Några uttrycker det som 

att företagets vision är att växa organiskt och menar med det att de skall lyckas växa utan att 

köpa upp något annat företag eller satsa på nya produkter. De ska istället satsa på att växa på 

den befintliga marknaden som inte använder företagets produkter idag. Anledningen som de 

nämner som den största vinsten med att få en högre och jämnare omsättning är att man blir 

mer konkurrenskraftig globalt med en större kostym. För tillfället är företaget en liten aktör på 

en marknad där de flesta aktörer är stora företag och koncerner, ofta med verksamhet i flera 

länder. En del av de intervjuade uttrycker en viss frustration över att vissa affärer inte blir av 
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på grund av att kunderna inte vågar satsa på det lilla företaget. Visionen om att växa 

omsättningsmässigt på sikt anser samtliga är en fullt möjlig målsättning.  

Med att växa menar de att få en större omsättning genom att få fler affärer och på det sättet 

även kunna anställa fler personer. VD ansvarar för ekonomi och är även den som upplever att 

det finns tydliga strategier och mål för företaget. Denna uppfattning delas inte av alla vi 

intervjuar och de menar istället att strategier för hur man skall nå dit är otydliga. Här verkar 

det som de talar om olika saker. Strategier finns dokumenterade och VD visar på en lista med 

punkter på strategier om hur målen ska nås. Det är en detaljerad presentation om vilka mål 

företaget har fram till 2015, både vad gäller produktutveckling och omsättningsmässigt: 

 Utveckla våra processer och processtyrsystem 

 Utveckla de produkter som ingår i processerna 

 Behålla och utveckla vår kompetens 

 Utveckla och vårda våra varumärken 

 Öka vår marknadsnärvaro 

 Knyta till oss en agentur som ligger nära vår kompetens 

 Utveckla after-sales-service med reservdelar och servicekontrakt 

 

Varje punkt följs sedan av en beskrivning hur arbetet konkret ska gå till och vilken 

personalrekrytering som behövs för att nå målet. Precis som VD ser på det så är strategierna 

utkommunicerade genom dokument. Den stora skillnaden i uppfattningen, är som vi ser det, 

att det är inte tydligt och klart kommunicerat och framförallt upplevs inte vägen mot målen 

som klart definierad. Det finns också en uppfattning om att företaget inte alltid är så uthålligt i 

sin strävan utan byter lite riktning ibland och att det inte alltid kommuniceras ut till samtliga 

anställda. Ingen av de intervjuade ansåg att företagets strategier aktivt diskuterades under 

ledningsgruppsmötena. Att synas och skaffa referenser från olika företag nämner bland annat 

säljchefen som en strategi för att växa och anser att man gör just det genom att vara med på 

mässor, åka på försäljningsresor och få artiklar publicerade. Det är oftast de goda referenserna 

som är en bidragande orsak till att företaget tar hem ett projekt. Säljchefen betonar att det är 

så de arbetar: 

”Referenser, referenser, referenser; vi jobbar mycket med relationer”. 

Företaget har som vi ser det en del utmaningar att ta itu med för att uppfylla sin vision.  
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4.3 Hur verksamheten bedrivs på en daglig basis 

De anställda är utplacerade på fem olika arbetsställen med geografisk spridning. Vi har valt 

att kalla arbetsställena A, B, C, D, E. Att sitta utspridda på så många olika ställen geografiskt 

tyckte många av dem vi pratade med var en utmaning, men samtliga ansåg att det var upp till 

var och en att skaffa sig den information de behövde. Att sitta på samma kontor som VD 

kände någon var en stor fördel medan andra ansåg att det bara var att ta telefonen både för att 

få information och för att lämna information.  

Företaget har en traditionell linjeorganisation med ett organisationsschema med fyra olika 

affärsutvecklingsområden och tre stödfunktioner i form av ekonomi och administration, miljö 

och kvalitet och försäljning och marknadsföring. 

 

 

Figur 7 Företaget AB:s organisationsschema  

(Bokstäverna inom parentes visar geografisk tillhörighet.) 

Under våra interjuver inser vi dock ganska snart att det inte är så mycket av det dagliga 

arbetet som bedrivs i linjeorganisationen utan det mesta sker i form av projekt med en annan 

organisationsform beroende på projektets art. Under ett år kan det förutom 

reservdelsförsäljning röra sig om ungefär två projekt. Det kan rent instinktivt kännas som att 

det är väldigt få projekt att ha under ett år men man måste även här se till storleken på 

projekten i förhållande till storleken på företaget. Projekten är omfattande både ekonomiskt 
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och tidsmässigt. Varje projekt är alltså otroligt viktigt för företaget då ett projekt kan utgöra 

en hel årsomsättning. Detta kan ibland innebära att det kan vara svårt att klara av de projekt 

som kommer in inom den befintliga organisationen. Samtliga anställda upplever detta som ett 

problem då det under vissa perioder saknas anställda och under andra saknas arbetsuppgifter 

för de anställda. Följden av detta blir att de som arbetar i ett projekt blir fullkomligt 

absorberade av det. Det blir inga resurser kvar i linjeorganisationen som kan läggas på det 

”vardagliga” arbetet. Vice VD tror att det kan vara särskilt svårt med ansvarsfördelningen i ett 

mindre företag och menar att den platta organisationen gör att det ibland blir ännu svårare för 

medarbetarna att förstå sin roll i linjeorganisationen. VD pratar också om detta och säger att: 

”Vi har väldigt lite arbete i linjeorganisationen. Ansvarsarbetet i 

linjeorganisationen och vilka roller vi har är frågor som vi jobbar med i 

linjerna för att utveckla kunskapen inom sitt område.” 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Företaget AB:s projektorganisation. 

 

Samtliga anställda talar om vikten av kundnöjdhet och att marknadsföring och 

försäljningsarbetet spelar en väsentlig roll. Produkterna som säljs inom projekten beskriver de 

anställda som väl definierade men skräddarsydda för kunderna. Vi ber om en förklaring till 

vad de menar och får följande svar; produkterna som säljs är i princip de samma men alla 

kunder har olika önskemål vad gäller design, kapacitet och möjlighet att tillverka delar själva. 

En del kunder vill bara köpa designen och licenser för tillverkning samt en del patentbelagda 

nyckelprodukter medan andra vill ha kompletta anläggningar. En annan sak som brukar skilja 

är hur mycket assistans kunden vill köpa för montering och drifttagning.  När ett projekt har 
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sålts in utses en sponsor med det ekonomiska ansvaret och en projektledare som leder det 

operativa arbetet. Projektledaren sätter sedan ihop ett team som skall arbeta inom projektet. 

Medlemmarna i teamet bestäms dels med hänsyn till projektomfattning och dels beroende på 

vilka inom organisationen som är lediga. Att kunna använda folk på olika platser i projekt 

anser de anställda är en styrka som företaget besitter men kan också vara en svaghet då det 

ibland blir en ojämn resursallokering.  

Som vi tidigare berört spelar försäljningsarbetet en avgörande roll för företaget då ett vunnet 

projekt kan försörja hela företaget under ett helt år. Ledningsgruppsmedlemmen uttrycker det 

på följande sätt: 

"Företaget AB har alltid jobbat enligt principen att satsa allt på att sälja så 

löser sig det övriga senare. Det går alltid att hitta mer folk och verkstäder."  

Baksidan av detta blir emellertid att det blir riskabelt då kostnaderna för konstruktionen i 

verkstäderna blir osäkra vilket kan innebära att marginalen inte alltid blir som de tänkt sig. 

Även VD uttrycker en viss oro när han pratar om kostnader för projekt och poängterar vikten 

av att räkna rätt när man lämnar en offert till en kund. Det finns inom företaget en 

samstämmighet om att policyn inom företaget är att göra kunden nöjd framför att hålla en 

budget. En punkt som VD:n trycker hårt på är kvalitet. Det ska vara hög kvalitet på allt det 

som företaget producerar och levererar. Han menar att:  

”kostnadsbudgeten är inte helig och den personliga vinsten är inte nummer 

ett”.  

Det absolut viktigaste som ska komma ur detta är att kunden i slutändan ska känna och 

förmedla att de litar på företaget. 

När vi ställer frågan om hur projekten följs upp ekonomiskt får vi lite olika svar av 

respondenterna. Samtliga är dock överens om att en närmare ekonomisk uppföljning vore av 

intresse. I dagsläget jobbar man med prognoser inom varje projekt, som en slags rullande 

budget där man gör avstämningar varannan månad, dels för att användas internt och dels för 

att kunna se hur stor del av projektet som bör räknas av. Medarbetare som tidigare har jobbat 

på större företag var vana att få ekonomisk uppföljning kontinuerligt och saknar nu att få det. 

Möjligheten att få en ekonomisk uppföljning av hur projektet framskrider skulle kunna 

underlätta för företaget att få en god relation med kunden. Som exempel nämndes det av 

ledningsgruppsmedlemmen att obetalda fakturor förmodligen snabbt kunde lösas om 



40 
 

projektledaren som hade den dagliga kontakten med kunden fick information om problemet. 

Anledningen till det var att projekt pågick under så lång tid och i så stora organisationer med 

hög personalomsättning och att ekonomiavdelningen på det egna företaget inte längre hade 

kontakt med rätt människa hos kunden. 

För att komma tillrätta med osäkerheten vill företaget satsa på att följa upp några av sina 

projekt på detaljnivå och kommer därför att rikta resurser för det under nästa år. En annan 

satsning som företaget berättar att de vill göra under nästa år är att försöka mäta 

kundnöjdheten, dels genom enkäter och dels genom djupintervjuer.  

4.4 Kvalitetsarbetet i Företaget AB 

I och med att företaget är så kundfokuserat har man valt att försöka rikta in verksamheten på 

att få riktlinjer inom organisationen vad gäller arbetet med kunderna och de interna 

processerna. Under 2009 gjordes en rejäl satsning på att bli ISO-14001-certifierade och en 

person anställdes för att jobba med det halvtid. Efter certifieringen anställdes hon på heltid 

och blev miljö och kvalitetsansvarig med uppdraget att få företaget ISO 9001-certifierade. I 

vårt samtal med henne betonar hon att ISO 9001 är ett ledningssystem som grundar sig på att 

företaget skall utgå från kundernas behov och arbeta med de interna processerna för att 

minska sina kostnader. Hon anser att företaget har mycket att vinna på att implementera ISO 

9001 och bli certifierade. Några av fördelarna som företaget skulle få genom 

implementeringen är att det dels är välkänt och accepterat hos kunder och dels att det skulle 

underlätta arbetet om det fanns klara rutiner för vardagligt arbete. Att kunna göra 

uppföljningar skulle också vara lättare om det fanns utarbetade arbetssätt. Hon anser att en 

stor utmaning finns i att ta fram mättal för de olika processerna så att man kan ha mål och se 

hur väl man som företag uppfyller målen. 

I dagsläget mäter man inte alls något inom de interna processerna. Vice VD anser att de skulle 

ha mycket att vinna på att mäta till exempel hur lång tid det tar från en förfrågan från en 

potentiell kund till att det utarbetas en offert. Hans uppfattning är att det i nuläget tar för lång 

tid och att det därmed också tar lång tid innan ett ja eller nej kommer från den potentiella 

kunden. Genom att mäta och uppmärksamma detta skulle det hjälpa dem till att förbättra och 

minska tidsåtgången på detta. Mindre resurser skulle följaktligen behöva läggas på detta och 

mer skulle kunna läggas på annat som kommer lite i skymundan i dagsläget. Bland annat 

nämner vice VD att utvecklingen av produkterna i företaget får stå tillbaka väldigt mycket. 
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Efter vårt samtal med kvalitetsansvarig skickar hon oss en beskrivning av hur de interna 

processerna hos företaget ser ut: 

 

Figur 9 Företaget AB:s interna processer  

(Hämtade från företagets kvalitetshandbok) 

För att företaget skall ha användning av ledningssystemet poängterar hon att det är viktigt att 

kundfokus genomsyrar företaget samt att både ledning och medarbetare är engagerade och har 

en god kännedom om systemet. Hon pekar även på vikten av att ha goda relationer till sina 

leverantörer för att arbetet skall fungera så friktionsfritt som möjligt. När ett företag har blivit 

certifierade måste de för att behålla sitt certifikat arbeta för att hela tiden förbättra sig. 

4.5 Verksamhetsstyrning i Företaget AB 

När VD skall förklara hur styrningen av företaget ser ut idag berättar han att det från en 

synvinkel är en väldigt traditionell styrning med en styrelse som fattar övergripande beslut 

och följer upp verksamheten ekonomiskt. En faktor som ibland komplicerar beslut är att 

styrelseordförande skall svara till ägarna och ägaren ju faktiskt är VD. Detta menar han dock 

är ett medvetet val som gör att besluten inte fattas av honom själv. Under vårt samtal kommer 

han själv in på sitt eget mål med företaget och det är att utveckla verksamheten och behålla 

ägandet. Att sälja iväg företaget för att tjäna pengar är inget som är intressant. 

Styrelseordförandens grunduppdrag blir att jobba för att företaget skall leva vidare i den form 

och med de produkter som redan finns i företaget. VD är noggrann med att påpeka att 

styrelseordförande är vald för att han har en stor kunskap om marknaden. 

Ekonomichefen ansvarar gemensamt med VD för ekonomin i företaget. De arbetar 

gemensamt fram en årsbudget för företaget. Förutom årsbudgeten görs en budget för varje 
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enskilt projekt. De som framför allt arbetar med ekonomiska frågor är VD, Vice VD och 

ekonomiansvarig. Ett uttalat avkastningskrav finns inte från ägarna och därför finns det inte 

heller någon som är direkt ansvarig för detta i företaget. Men samtidigt så anses det av alla att 

samtliga har ansvar för företagets lönsamhet eftersom företaget skulle sluta att existera om det 

inte var lönsamt. Det ekonomiska arbetet består framför allt som tidigare nämnts av 

budgetarbete, men även resultatplanering, produktkalkylering, internprissättning och intern 

redovisning. Den största anledningen till att det används så många traditionella tekniker inom 

företaget torde vara att det huvudsakliga arbetet sker i projektform. Att arbeta mer med 

internprissättning för att få en sannare bild av hur den faktiska produktkostnaden ser ut är ett 

önskemål från några. Framförallt vill man det för att kunna se vilka produkter som lönar sig 

mest att tillverka själva och vilka som man lika gärna kan lägga ut på andra tillverkare. 

Ledningsgruppsmedlemmen beskriver ekonomistyrningen av företaget som "en klok 

hushållsbudget" och säger vidare: 

"vi ägnar oss inte åt något finansiellt vågspel, först tjänar vi pengarna, 

sedan gör vi av med dem".  

Företaget lånar alltså inte pengar för att finansiera projekt utan ser alltid till att ha en stark 

finansiell styrka. 
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5. Analys  

 

I detta kapitel gör vi en analys genom att jämföra den teoretiska referensramen och empirin. 

Vi diskuterar även skillnader mellan empiri och litteratur. 

 

5.1 Verksamhetsstyrning i Företaget AB 

Som vi kan utläsa från intervjun och samtalet med VD så är företaget toppstyrt av honom 

själv. Det är något som han själv också nämner och som han anser sker relativt detaljerat från 

hans sida. Den största bakomliggande orsaken till detta identifierar han som vart företaget 

ursprungligen kommer ifrån. Att det från början i den stora koncernen var en forsknings- och 

utvecklingsavdelning som var ostrukturerad och med bara tre anställda. VD har utvecklat 

företaget från detta och menar att detta har satt sina spår i hur företaget styrs från honom. 

Samtidigt som han betonar att det är en toppstyrd organisation så anser han att mer och mer 

ansvar har delats ut inom hela företaget. Det finns en önskan från VD att lämna över mer 

beslutsfattande till övriga medarbetare. Därmed vill han införa ett tänk som grundar sig i ett 

arbete med styrningen som sker nerifrån och upp i organisationen. Men vi kan även se att 

denna önskan ska utmynna i en viss fördelning av makten ner genom alla delar av företaget. 

Dock upplever han det som att det inte är så många som är intresserade av ett övergripande 

ansvar. 

Vi tycker att vi vågar sticka ut näsan och säga att verksamhetsstyrningen i Företaget AB är 

väldigt traditionell. Detta är även något som VD menar när vi samtalar om styrningen och det 

är medvetna val som är gjorda av honom. Dels är den traditionell i avseendet att VD utför 

direktstyrning och dels att de metoder som används är de som anses som mer traditionella. 

Även Bergstrand (2010 s14) ser direktstyrning som traditionellt och det är nog det allra bästa 

för Företaget AB just nu eftersom det ännu är så pass litet i storleken. De huvudsakliga 

orsakerna till denna slags styrning ser vi som just storleken på företaget och VD:s vilja att 

utveckla verksamheten och behålla ägandet i företaget. Att beslutsfattandet koncentreras till 

en person innebär dock en risk för företaget både för utvecklingen av det och för vad som 

händer med det den dag beslutsfattaren lämnar företaget. För att reducera risken är det en stor 

fördel om man tillsätter en styrelse som minst har en extern medlem samt att man vid ett 

relativt tidigt skede funderar över hur företagets framtid skall se ut den dag man som 

beslutsfattare lämnar det (Barnett m.fl. 2005 s13). VD på Företaget AB verkar ha insett detta i 

och med att det i styrelsen ingår två externa medlemmar. Det finns även en vice VD på 
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företaget som är avsedd att ta över. Efterhand vid samtal med både honom och VD 

framkommer att de redan nu arbetar på att fördela beslutsfattandet mellan sig. 

De tekniker som framförallt används i styrningen av företaget är av det traditionella slaget, det 

vill säga i synnerhet ekonomiska metoder som redovisas och mäts i siffror. Det är i form av 

budgetar, resultatplanering, produktkalkylering, internprissättning och intern redovisning. Ax 

m.fl. (2009 s490) anser att det är vanligast med styrning med dessa metoder i arbetsformen 

projektorganisation. Precis det här finner vi också i Företaget AB som arbetar med dessa 

metoder. Företaget AB bedriver den största delen av verksamheten i projekt där projekten är 

stora och ett enda kan vara avgörande för om företaget överlever eller inte. Både VD och 

ekonomichefen betonar vikten av likviditetsbudgeten i projekten. Även uppföljningen av 

denna är viktig bland annat för att kunna betala leverantörsskulder och allmänna omkostnader. 

5.2 Strategi  

Det som betonas i de flesta nyare koncept i litteraturen är att strategiarbetet är bland det 

viktigaste att uppmärksamma i styrningen av ett företag (Bourne m.fl. 2001 s1096, Lindvall 

2001, Bergstrand 2010). Kaplan och Norton betonar starkt att den traditionella bakåtriktade 

ekonomistyrningen har förlorat sin relevans i dagens komplexa företag. Framförallt är det de 

icke-finansiella strategierna som man tycker ska lyftas fram mer. Till exempel så ska ett 

balanserat styrkort vara en hjälp för företaget att förmedla sina strategier i organisationen och 

den strategiska kartan ska visa på orsak- och verkansamband mellan olika perspektiv inom 

organisationen för att påvisa logiken bakom strategin. Det vi observerar vid våra studier om 

strategiskt arbete är att dessa koncept är utarbetade med hjälp av undersökningar på större 

företag. Vi ser vid våra sökningar i databaserna vi använder att forskningen inte alls är lika 

omfattande vad gäller mindre företag. 

I Företaget AB kan vi se att det finns dokumenterade strategier som är detaljerade i sin 

beskrivning. Det finns även mål och mått som är kopplade till produktutveckling och 

omsättning. Enligt Bourne m.fl. (2001 s1105) är det påvisat genom forskning att det är viktigt 

för mindre företag att länka sin verksamhet till strategierna. Detta för att få en stark 

konkurrensfördel och överträffa sina konkurrenter. De strategier som vi presenterade i 

empiriavsnittet som vårt fallföretag har dokumenterade är enligt oss länkade till företagets 

verksamhet. För att genomföra sina strategier ska de utveckla sina befintliga produkter och 

processer. Genom att rikta sina strategier mot verksamheten har Företaget AB skaffat sig ett 

övertag mot sina konkurrenter och är idag marknadsledande inom ett av sina 
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verkningsområden. Det som generellt verkar vara en meningsskiljaktighet i företaget är hur 

pass tydligt dessa strategier är kommunicerade ut i företaget. Det finns delade meningar om 

huruvida de finns med i den dagliga verksamheten genom hela organisationen. En 

underliggande orsak till detta är förmodligen att företaget bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet i olika projektorganisationer. Att ha en flexibel företagsstruktur är en av 

punkterna som vi listade i den teoretiska referensramen som typisk för det mindre företaget. 

Det är en väldigt liten del av arbetet som sker i linjeorganisationen och därmed är det mycket 

av det vardagliga arbetet som får stå tillbaka när ett projekt är pågående. Följden av detta blir 

att frågor som bland annat gäller verksamhetsstyrning inte kommer först på agendan och det 

är inte det som primärt diskuteras inom företaget. Precis som Lindvall (2001 s85) menar så 

verkar problemet med strategiarbetet i ett företag oftast inte ligga i själva formuleringen utan i 

förmågan att delge strategierna till alla medarbetare. Scholey (2005 s12) går ett steg längre 

och anser att de traditionella metoderna inte har någon möjlighet att understödja en 

kommunikation av strategier till alla delar av ett företag. 

5.3 Det balanserade styrkortet och den strategiska kartan 

Kaplan och Nortons lösning för att förmedla strategier är det balanserade styrkortet. Det vi ser 

inom Företaget AB är att man i dagsläget arbetar fokuserat inom två av de fyra perspektiv 

som ingår i det balanserade styrkortet; kundperspektivet och det interna processperspektivet. 

Kundnöjdhet är ett viktigt ledord inom verksamheten och man kommer att börja jobba med 

mätningar av det under nästkommande år. Processperspektivet arbetas det mycket med. 

Företaget är ISO 14001-certifierade och strävar efter att bli ISO 9001-certifierade. För att 

utveckla ett balanserat styrkort krävs stora resurser och detta är resurser som i dagsläget inte 

finns tillgängliga i Företaget AB eller generellt inte finns tillgängliga i mindre företag (Bourne 

m.fl. 2001 s1111). När vi söker forskning om mindre företag som använder sig av det 

balanserade styrkortet hittar vi väldigt lite. Det tror vi kan bero på två saker; antingen finns 

det helt enkelt för lite forskning eller så använder sig mindre företag inte av konceptet i så stor 

utsträckning. Däremot tror vi att även det mindre företaget som vårt fallföretag måste arbeta 

med alla perspektiv på något sätt. Det kan nog enligt oss vara vanskligt att jobba för 

enkelspårigt och inte ha balans mellan alla delar i en verksamhet. Ett sätt för mindre företag 

med begränsade resurser att arbeta med alla perspektiv skulle kunna vara att jobba med ett 

förenklat styrkort, i enlighet med vad Berglund & Palmberg (2010 s51) menar. Ett annat sätt, 

som beskrivs som början till ett arbete med ett styrkort av bland annat Scholey (2005 s18), 

kan vara att använda sig av en strategisk karta. 
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Vi anser genom vår tolkning av litteraturen att den strategiska kartan som bygger på samma 

grundstenar som styrkortet kan vara till stor nytta för mindre företag som behöver illustrera 

sin strategi till hela organisationen enkelt och tydligt. Att strategier är klart och tydligt 

kommunicerade ner genom en hel organisation är något som framhävs i litteratur och 

forskning som viktigt. Både Kaplan och Norton (2000) och Atkinson (2006) belyser den 

strategiska kartan som ett verktyg för att förmedla strategier genom hela företaget. Eftersom 

fallföretaget lägger ner så mycket arbete och tid på arbetet med kunderna och processerna är 

det synd om de tappar bort de andra delarna av verksamheten. För att få ut så mycket som 

möjligt av nerlagt arbete borde det även enligt oss finnas en koppling till andra perspektiv av 

organisationen. När vi pratar om strategier med respondenterna så ses det som ett arbete som 

ska utföras av VD och styrelse. Genom att illustrera strategins roll i att uppfylla visionen med 

till exempel orsak- och verkanpilar i en karta så tror vi det kan bli mer lättförståeligt för alla 

medarbetare. Visa på att det är ett arbete för alla medarbetare i företaget. Det finns enligt vice 

VD en oklar ansvarsfördelning i linjeorganisationen och precis som Kaplan och Norton (2000 

s167) menar så tror vi att en strategisk karta skulle kunna visa medarbetarna deras roll i 

verksamheten och kopplingen till strategin. Vi tror att det skulle visa alla i Företaget AB 

varför strategierna finns och hur viktiga de själva är och deras arbete verkligen är för 

företaget. Det vi kan förstå av svaren från intervjuerna och samtalen är att man förstår sin roll 

när man jobbar med en produkt eller ett projekt. Men man har svårt att förstå sin roll för 

företaget som en helhet. Kartan skulle kunna visa på orsak- och verkansamband mellan just 

den medarbetarens arbete och hur det understödjer just det målet. Detta tror vi är speciellt 

viktigt att påvisa i det mindre företaget eftersom det, precis som vice VD beskriver, är ett 

karaktäristiskt drag för ett sådant företag att medarbetare har många olika roller (Bourne m.fl. 

2001 s1105). Kanske kan det kännas engagerande för medarbetarna och följden av det skulle 

kunna utmynna i VD:s önskan om en mer utbredd ansvarsfördelning inom företaget. Han 

verkar ha en vilja att gå från sin egna personliga ledning, direktstyrning, till en mer modern 

styrning med mål och vision som utgångspunkter. 

5.4 Kvalitetsarbete 

Vid vår intervju med kvalitetsansvarig på Företaget AB framkom att hennes uppgift på 

företaget just nu var att få företaget ISO 9001-certifierade. ISO-9001 har som vi redan skrivit 

en stark koppling till TQM och skulle kunna användas som ett verktyg för 

verksamhetsstyrningen för ett företag. Williams (1997 s8) hävdar att ett kvalitetsfokuserat 

strategiarbete är att föredra för att uppnå framgång inom framförallt små och medelstora 
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företag. Gallear och Ghobadian (1996 s85) visar på att en stor del av de japanska företagen, 

där kvalitetsarbete är utbrett, är just små företag. Det tolkar vi som ett bevis på att det är fullt 

genomförbart att använda sig av det även i mindre företag. Vi delar även den åsikten när det 

gäller vår studie av Företaget AB, framförallt anser vi att det är viktigt att implementera det 

system man har lagt ned mycket resurser på att ta fram. För att få ut så mycket som möjligt 

från en implementering av ett ledningssystem anser både Bourne m.fl. (2001 s1100) och 

Williams (1997 s12) att det är nödvändigt att företagsledningen stöder systemet och att de 

anställda är delaktiga. Efter samtalet med VD:n förstår vi att det är en viktig fråga för honom 

att de lyckas med certifieringen. Som vi ser det kan detta vara en utmaning för Företaget AB 

som liksom många andra mindre företag som har begränsat med resurser. Vi anser också att 

det är lite anmärkningsvärt att det bara är kvalitetsansvarig som nämner ISO 9001 som en 

slags styrning. En av anledningarna kan vara att man lägger olika innebörd i ord beroende på 

vilken arbetsuppgift man anser sig ha inom företaget. En annan kan vara att vi som intervjuare 

inte var kunniga och erfarna nog för att leda in de övriga på det och en tredje anledning kan 

vara att övriga faktiskt inte anser att det är en viktig fråga. Det kan bli så att kvalitetssystemet 

i och för sig blir utkommunicerat i organisationen men ”risken” som vi ser det är att 

medarbetarna kanske inte riktigt hinner ta det till sig och använda sig av det på ett bra sätt. En 

annan uppenbar "risk" som vi ser är att man väljer att bara certifiera sig och att man inte tar 

systemet vidare till ett mer aktivt kvalitetsarbete som TQM innebär. 

Precis som vi skrev i den teoretiska referensramen så anser Costa och Lorente (2004) att det i 

dag är en nödvändighet för ett företag att vara ISO-certifierade. Detta tror vi gäller framförallt 

mindre företag som oftast förlitar sig på ett mindre antal kunder. De vill ge en signal till 

befintliga och potentiella kunder att vi sätter kunden i fokus och jobbar för deras behov och 

förväntningar. Det är även så Företaget AB arbetar och de önskar även att det ska bli ett 

samordnat och formaliserat ledningssystem inom företaget. 

I den teoretiska referensramen skriver vi att en del forskning har visat att fördelar med att 

införa en certifiering av ISO inte är så stora för företag utan att fördelarna blir mer markanta 

om företaget tar kvalitetsarbetet ett steg längre och arbetar mot TQM (Costa och Lorente 

2004, Williams 1997) För att kunna göra det föreslår Williams (1997) bland annat att man: 

 Definierar strategin och gör om den till mätbara utfall eller mål 

 Aktivt fastställer vad kunderna efterfrågar 

 Kommunicerar ut strategin till alla anställda 
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 Granskar nuvarande interna processer 

 Utbildar personalen i principerna för ISO 9001 eller TQM 

 Ser till att det finns enkla sätt för anställda att komma med förslag på förbättringar. 

 

Gång på gång under våra interjuver återkommer samtliga respondenter till hur viktigt det är 

med kundnöjdhet. De verkar vara av den uppfattningen att kundnöjdhet inte bara är viktigt för 

företagets överlevnad utan även på ett personligt plan. För ett litet företag som har så stor del 

av sin omsättning knutet till endast ett fåtal kunder är det naturligtvis viktigt att kunden är 

nöjd med arbetet och får det den efterfrågar. Både ISO 9001 och TQM tar sin utgångspunkt 

just i kundnöjdhet. Ett fortsatt arbete inom detta område anser vi därför vara gynnande för 

Företaget AB. För att lyckas med det tror vi att det är viktigt att ta ovan punkter på allvar. Vi 

tror inte att det räcker med en kommunicering av certifieringsarbetet utan man måste orka 

satsa på en utbildning i systemet så att alla får en gemensam plattform att stå på. Det kan även 

vara bra att se till att medarbetarna utbildas i det valda systemet kontinuerligt och ge 

ordentligt med utrymme för implementering. Risken är annars stor att medarbetarna under 

själva utbildningen tycker att den och systemet är bra men när de kommer tillbaka till 

arbetsplatsen blir det "business as usual" och andra uppgifter prioriteras högre (Williams 

1997). 

För att lyckas öka kundnöjdheten kan det vara bra att samtliga anställda är medvetna om vilka 

interna processer som finns förutom den som påverkar ens egna dagliga arbete och hur de är 

knutna till varandra. För att effektivt kunna arbeta med kontinuerlig förbättring som är ett 

annat ledord för både TQM och inom ISO 9001 måste företaget fastställa både mål och där 

det är möjligt utfall från de olika processerna. Dessa mål och utfall kan till exempel vara 

tidsrelaterade (Williams 1997). Vice VD gav ett exempel på ett sådant tidsrelaterat mål, 

nämligen tiden det tar från att en förfrågan kommer in till att en offert skickas ut. Hans känsla 

var att den tiden var för lång i dagsläget. Att korta ned en sådan process skulle med största 

sannolikhet kunna bidra till en ökad kundnöjdhet. Att överhuvudtaget arbeta med 

kvalitetsfrågor när det gäller produkter känns som en fråga det lilla företaget måste fokusera 

på. 

5.5 Skillnader mellan empiri och litteratur 

Är det verkligen så viktigt som litteraturen säger att företag, stora som små, måste arbeta med 

sin vision och sina strategier för att vara framgångsrika? Det är en fråga som vi ställt oss när 
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vi studerat litteratur och forskning och den blir än mer aktuell efter vår empiriska 

undersökning. Det som framkommer från våra intervjuer är att det inom Företaget AB finns 

väl dokumenterade strategier och mål, men det är inget som det aktivt arbetas med eller som 

på ett tydligt sätt har kommunicerats ut genom företaget. Det finns en vision som 

övergripande handlar om att växa omsättningsmässigt, men den är inte klart definierad eller 

dokumenterad. Det betonas starkt i litteratur hur viktig strategin är för ett företag. Enligt Ax 

m.fl. (2005 s49) så har strategin sitt ursprung i affärsidén och visionen och Lindvall (2001 

s29) trycker på att det är en nödvändighet för företag i dagens komplexa klimat att ägna sig åt 

strategiska frågor. Här stämmer inte den verklighet som vi undersöker överens med det vi 

läser om i litteraturen. Företaget AB har en svagt utformad vision och inte ett integrerat arbete 

med strategin men det är ändå ett framgångsrikt företag. Det är till och med marknadsledande 

inom ett område där deras konkurrenter är många gånger större än de själva. Mycket av 

svaren till detta tror vi ligger i vilka karaktärsdrag som är typiska för det mindre företaget. Det 

leds av ägare/VD med full kontroll och det ger företaget en chans att vara flexibla och 

dynamiska i sina beslut. Följaktligen behöver inte informationen gå lång väg genom en platt 

företagsstruktur och kan utmynna i ett snabbt beslut. Precis som Bourne m.fl. (2001 s1112) 

skriver så har nog de flesta ledare för ett mindre företag uppmärksammat att det är viktigt med 

strategiarbete. Men själva implementeringen blir inte av på grund av bristande resurser som 

då måste tas från annat håll i företaget och som inte känns som en relevant resursallokering. 

En annan förklaring som vi ser till att det är sådan stor skillnad mellan empiri och litteratur 

vad gäller strategier är att det mindre företaget oftast är väldigt kundfokuserade och det är 

även vårt fallföretag. Eftersom resurserna är begränsade så läggs de på det som anses mest 

viktigast och det är inte alltid som strategiarbete hamnar under det som är mest nödvändigt. 
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6. Slutsatser 

 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kunnat dra från vår analys av den teoretiska 

referensramen och empirin. Vi ger även förslag på vidare forskning. 

 

 

Efter litteraturstudier och fallstudien har vår utgångspunkt när vi resonerar kring 

verksamhetsstyrning blivit att varje företag som inför någon form av ny styrning gör 

styrningen till sin. Utifrån de idéer som finns i litteraturen tar man det som passar in i 

företaget och utelämnar det som inte känns nödvändigt. Det innebär att styrningen kommer att 

bli företagsunik. Lindvall (2001 s126) beskriver det som "ett sammanhållande kitt av 

uppfattningar om så här gör vi i vårt företag uppstår snart. Begreppet kan då sägas vara 

integrerat i företagets styrning. Det gäller även om inte tillämpningen är helt i linje med 

lärobokens ideal, vilket den sällan är". 

Det vi ser i vårt fallföretag och som vi tolkar från litteraturen och forskningen är att det 

mindre företaget generellt är väldigt traditionell i sin styrning. Men vi kan också tycka oss se 

att det är ett medvetet val av den som leder företaget. Att det används mest ekonomiska 

traditionella metoder anser vi beror på att det helt enkelt inte finns resurser att lägga på annat. 

Men vi tycker även att det finns andra orsaker till det. Det kan även bero på att arbetsformen i 

organisationen kräver det. I ett projekt är det viktigt att hålla reda på kostnaderna för 

produkterna och se till att man är likvida genom projektet. Det naturliga valet blir då att 

använda produktkalkyler och likviditetsbudget. Ytterligare en orsak som vi hittar är att man 

helt enkelt inte är medveten om att det finns andra styrmetoder. Det jobbar helt enkelt för få 

ekonomer på företaget utan som i vårt fall är de flesta ingenjörer och de som jobbar med 

ekonomi sköter redovisning och budgetarbete. Den personal som rekryteras till företaget har 

spetskompetens inom området där de verkar. En mycket viktig slutsats som vi kan dra av 

detta är att det finns inget intresse för verksamhetsstyrning. Intresset ligger i det man gör i sin 

verksamhet och det känns helt naturligt. Det är inte meningen att till exempel en ingenjör ska 

kunna något om ekonomi eller styrning men däremot ser vi det som viktigt att vara medveten 

om fler områden än sitt eget. Detta för att företaget är så pass litet i storleken och det då krävs 

av medarbetarna att de tar på sig andra roller ibland.  
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Vi håller med Berglund och Palmgren (2010 s49) som menar att strategin formas utifrån 

visionen och om en vision saknas så blir strategiarbetet otillräckligt. I Företaget AB saknas 

det inte en vision men den känns inte helt klar och tydlig. Vidare menar författarna att ett litet 

företag inte ska lägga ner för mycket resurser på strategi utan ta hjälp externt för det arbetet. 

Detta kan vi inte hålla med om, vi tycker helt enkelt inte att man kan hårdra det så. Det känns 

lite för snävt och fyrkantigt att säga att mindre företag inte ska lägga sina resurser på 

strategiarbete. Vi menar att vilka resurser som ska läggas ner även måste ses mot vilken slags 

vision man väljer att ha i företaget. Om det mindre företaget, som Företaget AB, har en vision 

att växa och bli större så ser vi det som svårt om man ignorerar att jobba med sina strategier. 

Som vi väljer att se det så beskriver strategierna vägen mot målen och visionen. I litteraturen 

betonas det att det är nödvändigt för företag idag att arbeta med strategier. Men samtidigt så 

ser vi vårt fallföretag som jobbar väldigt lite med strategi men som ändå överlever och går 

bra. Denna skillnad mellan teori och praktik anser vi ligger i att litteraturen inte gäller mindre 

företag. I den lilla organisationen är det oftast en ensam ledare som styr sin verksamhet med 

full kontroll. Ledaren styr medvetet sina medarbetare enligt den strategi som finns men de 

behöver nödvändigtvis inte vara medvetna om den. Detta har vi även sett i vår studie att det 

fungerar riktigt bra. Kanske det rent krasst är så att strategier mest utformas för att det ska 

finnas något att visa upp för styrelsen. Däremot om man vill ta steget och börja växa så ser vi 

det som svårt att följa det spåret. Gapet mellan teori och praktik behöver minskas och vi tror 

det blir viktigt för det mindre företaget att avsätta resurser för strategiarbete. De måste lyfta 

blicken och våga satsa för att komma framåt.  

Vi kommer fram till i vår analys att det är viktigt även för det mindre företaget att arbeta 

utifrån hela verksamheten i styrningen. Ett balanserat styrkort kan vara en hjälp som täcker 

många perspektiv av ett företag. Men vi har kommit till den slutsatsen att konceptet är en för 

stor apparat att klara av för ett mindre företag som inte har så stora resurser att använda till ett 

arbete som detta. I likhet med Hallencreutz m.fl. (2006) tror vi att arbetet med ett komplett 

balanserat styrkort skulle stjäla för mycket resurser från företaget i form av tid och pengar i 

jämförelse med vad det skulle ge företaget. Det gäller inte bara formulering och 

implementering utan ett stort arbete måste även läggas på uppföljning. Däremot anser vi att 

det mindre företaget skulle ha stor nytta av att arbeta med en strategisk karta. Dels för att 

jobba igenom visionen och strategierna ordentligt och dels för att alla medarbetare ska kunna 

ta del av dessa viktiga bitar och kunna förstå dem. Men också ett hjälpmedel för att arbeta 

vidare med strategier i ett mål att uppnå sin vision. 
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Vi anser därför att det är möjligt för Företaget AB att knyta kvalitetsarbete till strategiarbete 

och menar då att implementering av en strategisk karta som arbetsmetod skulle vara lämpligt 

för att visa hur de interna processerna hänger ihop med övriga perspektiv. Vi tror därför att 

det är viktigt för företaget att se till att satsningen på kvalitetsarbete verkligen mynnar ut i ett 

företagsgemensamt sätt att se på hur verksamheten skall bedrivas för att nå dit man vill. För 

vårt fallföretag anser vi alltså att det redan finns utarbetade strategier och arbetsmodeller men 

att företaget måste arbeta på att systematisera dem så att de implementeras i det dagliga 

arbetet och finns i medvetandet hos medarbetarna. 

För att sammanfatta våra slutsatser av vår studie väljer vi att besvara våra 

problemformuleringar i punktform. 

Hur kan verksamhetsstyrning se ut i ett mindre företag? Använder de sig av medvetet valda 

metoder och filosofier i sitt arbete med att styra det mindre företaget? 

 Verksamhetsstyrningen i mindre företag präglas av traditionella metoder. Det är 

medvetet valda tekniker som är anpassade efter det mindre företaget med färre 

resurser, beroende av arbetsform och kännedomen om olika styrmetoder och vilket 

intresse det finns för verksamhetsstyrning inom företaget. 

Vilka metoder och filosofier skulle kunna hjälpa till att förbättra verksamhetsstyrningen? 

 Ett balanserat styrkort ser vi som för resursslukande men bra ur synvinkeln att det 

uppmärksammar alla aspekter av företaget. Den strategiska kartan tycker vi är ett 

bättre förslag som skulle ge mer i förhållande till avsatta resurser. Detta för att det vi 

kan se är att det mindre företaget koncentrerar sig väldigt hårt på vissa delar medan 

andra delar som till exempel strategiarbete får stryka på foten. Vi har till Företaget AB 

utarbetat ett förslag på en strategisk karta som finns presenterad i bilaga 3. 

 Det mindre företaget lever oftast på färre antal kunder och produkter och blir därmed 

otroligt kund- och produktfokuserade. Kvalitetsarbete ser vi som ett utvecklingsarbete 

och ledningssystem för det mindre företaget som vill växa. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

 Vad händer med verksamhetsstyrningen i ett mindre företag vid ett generationsbyte? 

 

 Vad händer med verksamhetsstyrningen när ett mindre företag växer? 
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 På vilket/vilka sätt har mindre företag som lyckats växa förändrat sin 

verksamhetsstyrning? Finns det några gemensamma nämnare? 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Vilken titel har du? Vilket är ditt ansvarsområde/arbetsområde? 

2. Hur ser företagets vision ut? 

 Känns den rimlig? 

3. Hur skulle du beskriva företagets affärside? 

4. Vilka strategier finns för att förverkliga vision och affärsidé? 

5. Hur arbetar företaget? 

6. Hur arbetar ledningsgruppen idag med ekonomiska frågor? 

 Vad diskuteras på ledningsmöten? Strategier? Rapporter? 

7. Vem ansvarar för ekonomin? 

8. Hur ser ekonomistyrningen ut? 

9. Vilka nyckeltal tittar ni på och arbetar ni med?  

10. Hur fungerar den ekonomiska uppföljningen? 

11. Får du den information du behöver för att kunna utföra ditt jobb tillfredsställande? 
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Bilaga 2. Sammanfattning av respondenternas svar i tabellform. 
 Ekonomichef 

 

Säljchef Kvalitetsansvarig Vice VD Ledningsgruppmedlem 

1. Titel, 

ansvarsområde 

Arbetsområde 

Manager 

Administration 

(personalansvarig) 

anställd sedan 2003 

Säljchef, 

ledningsgruppen, 

marknadsföring, 

marknad – sälj, anställd 

sen ett år 

Miljö – och kvalitets 

ansvarig, uppdatera 

kvalitetssystemet 

ISO9001, nuvarande  

Vice VD, anställd 12 år, 

ansvarig för mekanisk 

konstruktion, 

projektledare projekt, 

IT-ansvarig 

 

 

 

Manager process 

engineering, stödfunktion, 

projektledarpool 

2. Vision – är den 

rimlig? 

Växa, ”granulering vid 

varje stålverk”. 

Finansiellt mål klart 

uttalat – öka 

omsättning och storlek 

på företaget.  

Ingen riktig vision. 

Volymmål i omsättning 

– rimligt. Finansiella mål 

– stabilitet i intäkter. 

Växa, utöka. Delmål – 

ISO9001. 

Växa organiskt utan ny 

teknik inom våra 

områden, växa på 

befintliga marknader, 

växa 

omsättningsmässigt. 

Rimligt  

 

 

Växa organiskt till en 

regelbunden omsättning 

inom områden vi är 

verksamma på idag. 

Rimligt  

3. Affärsidé Lämna nöjd kund, 

efterförsäljning viktigt 

ekonomiskt. 

Ekonomiskt lönande för 

kunden, tillhandahålla 

lösningar för kunden. 

 

 

Nöjd kund. Marknadsföra och sälja 

processer till 

metallindustrin. 

 

 

 

 

4. Strategier för att 

förverkliga vision 

och affärsidé 

 Har inte lyxen att vara 

kaxiga – passar ett 

mindre företag. 

Ledningsgruppen inte 

synkroniserade kring 

strategifrågor. 

 

 

 

 Finns grova planer på 

det, 

ansvarsfördelningen 

diffus, 

utvärderingsprocess 

obefintligt. 

 

 

Har ingen uppfattning – 

antar att styrelsen arbetar 

med detta. 
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 Ekonomichef 

 

Säljchef Kvalitetsansvarig Vice VD Ledningsgruppmedlem 

6. Hur arbetar 

ledningsgruppen? 

Inte tillräckligt med 

ekonomiska frågor, 

liten fokusering på 

helheten. 

Arbetar inte med löpande 

information om det 

ekonomiska läget, tittar 

mycket framåt 

(prognoser) och inget 

bakåt. 

 

 

 Fem av lednings 

gruppen finns på 

företaget – inte relevant 

för oss nu. Diskuterar 

offerering – slöseri med 

tid, strategier, går 

igenom budget (inte 

projektbudget). 

Går igenom budget och 

prognoser. 

7. Vem ansvarar 

för ekonomin? 

VD och 

ekonomichefen 

gemensamt. 

VD och vice VD.  Inom projekt – 

sponsorn. Annars VD 

och lite jag själv. 

 

 

8. Hur ser 

ekonomistyrningen 

ut? 

Budget – 

huvudsakligen av VD, 

stöd från mig. Jag gör 

resultatplanering, 

produktkalkylering, 

internprissättning. 

Prognoser av 

styrelsen. 

Marknadsföringsbudget 

– ingen uppföljning. 

Forecasting. 

Produktkalkyler och 

prissättning – VD & vice 

VD 

Jobbar på certifiering 

av ISO 9001. 

Budget, 

resultatplanering, 

produktkalkylering, 

prognoser, 

internprissättning – men 

med varierande djup. 

Ingen uppföljning finns. 

Inget finansiellt vågspel, 

först tjänar vi pengarna 

sen gör vi av med dem. 

9. Vilka nyckeltal 

arbetar ni med? 

De som finns i 

årsredovisningen, inga 

speciella. 

  Ytterst få, de ska vara 

välgenomtänkta och 

motiverade. 

 

10. Hur fungerar 

uppföljningen? 

Av projekten blir 

arbetet bättre och 

bättre, men borde vara 

bättre för alla 

involverade i 

projekten. 

Inte bra. Har lagt fram 

till ledningen önskemål 

om ekonomisk 

uppföljning och 

kundnöjdhet. 

Uppföljning av projekt 

– finns mycket kvar att 

arbeta med. Vill ha 

mätmetoder för 

kundnöjdhet. 

Projekt – slarvas med 

det, bara prognoser. Ser 

avvikelser i 

kostnadsuppskattningar 

men inte orsakerna. 

Mot kund – pratar med 

kunden. Efterkalkyl – 

avstämningar allt 

eftersom. Ekonomisk – 

sporadiskt, vill ha 

fakturauppföljning. 

11. Får du den 

information du 

behöver? 

Ja, annars får jag söka 

upp den, vet var den 

finns. Svårt att vi är på 

olika orter. 

Ja, sitter nära VD och 

vice VD. Tror det är 

sämre för dem på andra 

orter. 

Ja! Ja, vet var jag ska finna 

den eller vem att be för 

att få den. 

Upp till sig själv att vara 

aktiv i sökandet. 
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Bilaga 3. Strategisk karta för Företaget AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning av hårdvaruleveranser Förbättra ”hitrate” Ökad omsättning 

Hög leveranssäkerhet Kundnöjdhet 
Behålla och utveckla relationer 

med kunder 

Projektbudget/utfall Kostnadseffektivitet Effektiv projekthantering 
 

Genomförda kurser/examina 

Intäktsökning %/år 

Implementera QA-systemet och 

Miljösystemet 

Relevanta utbildningar 

Produktutveckling 

Utbildning inom eget 

kompetensområde Hög teknisk kompetens 

Låg belåningsgrad 

Bästa teknik 

Kvalitet/Miljö 

Måluppfyllelse 

Öka produktvärdet/Integrera 

bakåt och framåt 

Begränsad utdelning/Avsättning till 

investeringsfond 

Kundundersökning 

Hög teknisk kompetens 

Utveckla controllerfunktionen 

Reklamationsärenden Personalkompetens 

Intern workshops Utfall från kunskapstester Engagemang/Trivsel 

Marknadsföring 

Benchmarking 

Ekonomi/Finans 

Kund 

Interna processer 

Lärande och tillväxt 

Strategi Framgångsfaktorer Styrtal Aktiviteter 


