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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie tar inledningsvis upp den bolagiseringsvåg som svepte in över Sverige på 1980 
talet. Målet med bolagiseringen var att bolagen skulle marknadsanpassas och konkurrensutsättas 
genom att tillåtas bli mer självständiga än vad de varit tidigare. Orsaken till bolagiseringen var att 
de gamla divisionsenheterna ansågs ha blivit så stora att de inte längre klarade av att anpassa sig i 
en snabb föränderlig omgivning. Studien visar att bolagen blev mer flexibla, och tilläts av ägarna 
att agera mer självständigt i sin nya mer marknadsinriktade organisa tion. Men det visar sig även i 
studien att fallstudieföretagets ekonomistyrning hade en stark fokus på kostnader, kvalité och 
produktivitet vilket inte kan anses vara helt lämpad för den nya bolagssituationen. Framförallt 
mjuka nyckeltal som bland annat visar på kundens och personalens tillfredställelse saknades helt. 
Det här är inget unikt för dagens företag, eftersom dagens ekonomistyrning bygger på gamla 
antagande som inte gäller för dagens situation och är därför till stor del bristfällig. 
Ekonomistyrningen är ofta uppbyggd på historiska händelser vilket gör att företag riskerar att 
jobba reaktivt istället för proaktivt. Ekonomistyrningen idag är dessutom många gånger 
enkelspårig genom att den bara tittar på företaget som en enskild enhet, istället för att sätta in 
företaget i sin omvärld och ta hänsyn till företagets hela värdekedja. För att skapa en fungerande 
ekonomistyrning som kan se företaget ur flera perspektiv krävs det att företaget först bygger upp 
en fungerande operativa styrning. När den operativa styrningen väl fungerar har ledningen 
verktyg att analysera sin verksamhet för att bygga sin strategiska styrning på. Att hitta lämpliga 
modeller som kopplar ihop den operativa - och den strategiska styrningen har varit rapportens 
huvudsyfte. Studien visar på några lämpliga modeller för att stärka den kopplingen. Balanced 
scorecard är en modell som rapporten tar upp och visar hur företag kan jobba med sin 
ekonomistyrning sett ur flera perspektiv. Normalt jobbar BSC med fyra perspektiv: det 
finansiella-, process, kund- och lärandeperspektivet. Rapporten ger förslag att utöka BSC med ett 
leverantörs perspektiv. På så sätt skulle hela företagets värdekedja täckas in. Rapporten tar även 
upp en modell (Simons-) som företag kan använda för att bland annat försöka tyda signaler i sin 
omgivning som påvisar förändringar i exempelvis konjunkturer. I rapporten kombineras dessa två 
modeller och fungerar som underlag till en analsysmodell. Det visar sig att dessa två modellerna 
är bra redskap för att skapa en väl fungerande ekonomistyrning i tillverkande företag.  
 



     
 

  

ABSTRACT 
 
This study initially discusses the trend of company formation that was popular in Sweden during 
the 1980’s. The objective with the company formation was that corporations should be market 
adjusted and be the target of competition by becoming more independent than they were before. 
The reasons were that the earlier production units had grown too big and no longer had the ability 
to adjust themselves in a fast growing environment. The study shows that companies have 
become more flexible with less interference by the owner in the new market oriented 
organisation. It also shows that management control in the case study company had a strong 
focus on costs, quality and productivity, which not always can be deemed as suitable for a 
company of today. Completely missing were for example, the non- financial key ratios, such as 
customer and employment satisfaction. This is not something unusual in management control of 
today, because the system today often is based on historical events. This means that company 
work is reactive instead of proactive. The management control of today is often quite simple in 
the way that it only sees the company as a single unit instead of considering the entire company’s 
whole value chain.  To implement a functional control system that can analyse the company from 
several perspectives, first of all a functional operating control must be created. When the 
operating system is working sufficiently, the management level has the instruments to analyse the 
company and build a platform for strategic control. To find suitable models that connect the 
operative- and the strategic control is the primary purpose of this report. The study shows a 
couple of suitable models to strengthen the link between operative and the strategic control. 
Balanced scorecard is one model that the report deals with and shows how the company can work 
with its control system from many different angles. Normally BSC works with four perspectives: 
the financial-, process-, customer- and learning perspective. The report suggests to extend the 
BSC with one more perspective, the supplier perspective. In that way, the complete chain of 
value should be covered. The report also mentions another model (Simons-) which some 
companies, among others, use to interpret signals in their environment that shows changes, for 
example, in the business activity. The report combines these two models and creates an analytical 
model. I show that these two models are good instruments to create a functional and working 
management control in a manufacturing company.  
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1. Bakgrund 
 
Rapportens första kapitel behandlar bakgrunden till rapportens ämnesval. Läsaren får läsa om 
några avgörande faktorer som tillsammans har med och påverkat utvecklingen av dagens 
ekonomistyrning. Läsaren får även en historisk tillbakablick på området, för att sen snävas in 
mot problemdiskussionen som mynnar ut i ett syfte. 
 
Ända från seklets början och fram till 70-talet har produktionen varit inriktad på tillverkning mot 
lager med långa tillverkningsserier och med en stark fokus på produktivitet, allt enligt Taylors 
tankebanor. Industrin anpassade  de artiklar som skulle produceras till sina produktionsapparater 
allt för att kunna producera så kostnadseffektivt som möjligt. Kundfokusering var ett i det 
närmaste okänt begrepp i dessa tider. Den starkt tillverkningsinriktade produktionen fungerade 
bra i en tid när det rådde en stark tillväxt i samhället och med en ökande levnadsstandard, vilket 
borgade för en god avsättning för industrins varor. Detta gällde  främst på 1950-60 talet. På 70-
talet blev företagen mer marknadsinriktade och orsaken var en minskad tillväxt i världen samt en 
hårdare internationell konkurrens, främst då från Japan. (Ax, och Ask, 1995)  
 
Detta gjorde att den tidigare tillverkningen av standardiserade artiklar avsett för ett brett 
kundsegment mer och mer började övergå till en mer kundanpassad produktion. 
Tillverkningsserierna blev kortare samtidigt som produktfloran ökade. Marknaden började snabbt 
ta till sig den ökande mängden produkter, varför produktionen övergick till att bli kundorderstyrd 
istället för som tidigare helt lagerstyrd. (Sundberg, 1984)  
 
Vad som gjorde detta möjligt var bland annat den extremt snabba datautvecklingen som gav 
företag avancerade verktyg till sitt förfogande. (Karlsson, 1998) Detta har bland annat gjort att 
produktionstekniken har förbättrats så att datastyrda maskiner och robotar har gjort det möjligt att 
genomföra kundorderstyrd produktion utan extra kostnader. Omställningstider, integration av 
operationer och ökad flexibilitet har tillsammans ökat kvaliteten. (Sundberg, 1984) Detta har 
ställt den gamla tesen på ända, att företag antingen måste konkurrera med lågt pris eller hög 
kvalité. Dagens organisationer kan konkurrera både med kvalité och med ett lågt pris. (Greve, 
1999) 
 
De traditionella hierarkiska organisationerna som var vanliga på 1980-talet, visade sig inte vara 
anpassade för den nya tidens produktionsupplägg. Nu ställdes högre krav flexibilitet och 
problemlösningsförmåga av de anställda. 
 
Det ledde till att organisationsformerna utbyttes till tvärfunktionella arbetsorganisationer med 
arbetsgrupper som ansvarade för hela arbetsprocesser. Decentralisering var ett annat begrepp som 
användes och syftade till minskade samordningsbehov när mellannivåer kunde reduceras. Det var 
inte bara internt företag förändrades utan även den externa kontakten med leverantörer ökade. 
Det ökade samarbetet medförde gemensamma produktions- och inköpssystem som mer eller 
mindre integrerades till ett system. (Greve, 1999) 
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1.1. Problemdiskussion 
 
På 1980-talet började decentraliseringen ta sig nya former. De forna divisionerna ansågs ha blivit 
för stora och komplexa. Det var därmed omöjligt  för koncernchefen att sätta sig in i alla frågor 
inom organisationen. På grund av arbetsfördelningsskäl talade allt för en omorganisation. 
Divisioner omvandlades till renodlade dotterbolag i aktiebolagsform och blev därmed juridiskt 
självständiga personer med egen styrelse och VD. (Sjöholm, 1994)  
 
Med denna omvandling tar koncernledningen på sig ett ansvar att styra och bevaka de resultat 
och den avkastningen som de enskilda dotterbolagen genererar. Samtidigt avsäger man sig rätten 
(till viss del) av utformningen av företagsledningen som inte längre är en intern angelägenhet. 
Med detta som bakgrund kan det sägas att den största skillnaden vid bolagisering är att relationen 
mellan koncernledningen och den operativa bolagsledningen likställs och renodlas. Därmed kan 
bolagisering ses som ett uttryck för minskade styrambitioner från koncernledningens sida, vilket 
tvingar dotterbolagen att utforma en egen ekonomistyrning. (Sjöholm 1994, Holmberg 1990).  
 
Med detta resonemang utformar jag två undersökningsfrågor. 
? Vad är motiven bakom en bolagisering? 
? Vilka praktiska skillnader uppkommer vid bolagisering? 
 
Ekonomistyrningen 
 
Ekonomistyrningen har haft och har fortfarande en viktig roll i förändringen av organisationer, 
vilket understryks av det klassiska uttrycket ”what gets measured gets done” (Peters, 1987, 
S.549). (Ax, och Ask, 1995)  Traditionellt har företag enbart använt sig av finansiella mått för att 
mäta prestationer och graden av måluppfyllelse. Som exempel kan kostnader, intäkter och 
resultat nämnas och ekonomisystemen var utformade för att klara dessa förutsättningar. 
(Karlsson, 1998) Ekonomisystemen var även anpassade för dåtidens masstillverkning av få 
standardiserade artiklar med lång livscykelkurva, samt en material- och arbetsintensiv 
produktion. Idag är förhållandena nästan de diametralt omvända. Företag har gjort fundamentala 
förändringar i organisationer och dess teknologier, för att förbättra tillverkningsprocessen. 
Ställtider och ledtider har minskat, ”verktyg” som JIT, TQM, ABC och ”lean production” har 
införts i tillverkningen. (Kaplan, 1986)  
 
Trots alla dessa enorma omdaningar har ekonomisystemen grovt sett stått still sedan 20-talet. 
(Kaplan, 1986) Det gjorde att på 80-talet började ekonomistyrningens relevans ifrågasättas1. 
Brister som framfördes var att ekonomistyrningen inte hade anpassats till de förändringar som 
skett i företagen och ironiskt nog kan det sägas att om ekonomisystemen inte kan redovisa 
aktuella uppföljningar av verksamheten, så har inte ekonomisystemet något existensberättigande 
(Johnson och Kaplan 1987)  
Är dagens ekonomistyrning relevant för dagens företag?  
 
I kritiken som framfördes nämndes bland annat de finansiella styrmåtten vara otidsenliga, 
eftersom de ansågs mäta alltför ensidigt samt inriktar sig mest på historiska händelser. Olika 

                                                 
1 Kritiken framförs bland annat i boken ”relevance lost: the rise and fall of management accounting” skriven av 
Kaplan och Johnson. Kritiken behandlas utförligare i den teoretiska referensramen 



 
 

 

 -9-  

kritiker menar att icke finansiella mått borde beaktas på ett tydligare sätt. Med icke finansiella 
mått går det att fånga in signaler som kan användas i förebyggande styrning. Icke finansiella mått 
kan till exempel vara kundnöjdhet, kvalitetsmått eller genomloppstid för produkter. (Karlsson, 
1998) Speciellt har det visat sig att, organisationer med stark fokus på tillverkning, fortfarande 
har en stark inriktning på uppföljning av produktionens effektivitet. Kundens intresse sätts inte i 
fokus och icke finansiella styrmått har låg prioritet. Att kombinera den moderna flexibiliteten i 
produktionen med ett starkt ekonomistyrningssystem har hitintills visat sig vara svårförenliga. 
(Abernethy och Lillis 1995) Ekonomistyrning innebär idag att även den mjuka styrningen måste 
tillgodoses. Det har visat sig i studier att delaktighet i beslut som berör de anställdas 
arbetssituation, ger ett bättre resultat än om beslut toppstyrs utan inblandning från de anställda. 
(Macintosh, 1994) Hur kan ekonomistyrningen utvecklas i företag? Hur kan företag bli mer 
proaktiva i sin ekonomistyrning? 
 
Dagens företag måste även veta på vilka marknader man ska kunna konkurrera på. Ska man ge 
sig in på nya marknader eller fortsätta på befintliga. Olika val kräver olika strategier. Detsamma 
gäller det vid produktvalet. Ska företaget satsa på nyutveckling av produkter eller använda sig av 
de befintliga. Hur ska man konkurrera är en annan viktig fråga att ställa sig innan sin 
ekonomistyrning ska utformas (Westerberg, 1998; Andersson et.al. 1997). Har tillverkande 
företag definierade planer som visar inom vilka gränser som företaget ska verka inom? 
 
På senare tid har den operativa uppföljningen inom företag fått mera fokus. Konkurrensen bland 
företagen har ökat vilket gjort att det inte bara räcker med en god kännedom om sitt eget företag, 
utan att företagen även känner till sin omgivning för att kunna styra sin strategiska och operativa 
ekonomistyrning. Det gäller att förstå den så kallade värdekedjan och se var företaget befinner sig 
i den (Anthony & Govindarajan, 1998). Dermer Lucas (1986) skriver att när man väl känner till 
sin omgivning gäller det även att kunna fånga in de signaler som omgivningen skickar, ut så att 
det egna företaget kan hantera dessa. Ett antal modeller har tagits fram för att stödja bland annat 
icke finansiella mått. Den kanske mest spridda modellen är balanced scorecard (BSC) som 
utvecklades på 90-talet och börjar få stor spridning idag. Även andra modeller för att analysera 
omgivningen och det egna företagets kompetenser har börjat användas flitigare för att hjälpa 
företag att skapa en hållbar strategi. (Ewing & Samuelson, 1998) Simons (1995) är en annan är 
en annan författare som tagit fram en modell som mer belyser mjuka sidor av en 
ekonomistyrning. Lundberg (1999) visade i sitt arbete hur balanced scorecard modellen kunde 
kombineras med Simons (1995) modell applicerat på små företag. Går Simons och balanced 
scorecard modellerna även att användas mot tillverkande företag? 
 
Som utgångspunkt i mitt arbete tycker jag att Lundberg, (1999)  har sammanfattat 
ekonomistyrningen på ett bra sätt. 
 

För att företag ska ha möjlighet att utveckla en effektiv strategisk 
ekonomistyrning krävs det att den bygger på en väl fungerande operativ styrning. 
Brister i den operativa styrningen får direkt genomslag på den strategiska 
styrningen, eftersom besluten i den strategiska ekonomistyrningen tas på underlag 
som den operativa styrningen genererat. (Lundberg, 1999) 
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1.2. Syfte 
 
1) Att förklara skillnader mellan styrning av en divisionsenhet och ett bolag. 
2) Att identifiera hur kopplingen mellan den strategiska och operativa styrningen kan stärkas i 

tillverkande företag 
3) Att bidra med en modell om hur ekonomistyrningen kan vidareutvecklas i tillverkande 

företag. 
 
Huvudsyftet med arbetet är att identifierar kopplingen mellan den strategiska och den operativa 
styrningen och hur den kan stärkas i tillverkande företag. Delsyftet med uppsatsen är att ge 
läsaren en klarare bild av företag och dess situation när dessa omvandlas från divisionenhet till 
enskilt aktiebolag. Jag anser det vara viktigt att ha detta som utgångspunkt för att förstå helheten i 
arbetet och som bakgrundsfakta till huvudsyftet. Delsyfte två är att även ge konkreta verktyg att 
arbeta med för företag i liknande situation för sedan avsluta med förslag på hur företag kan 
utveckla sin ekonomistyrning. 
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2. Metod 
 
Metod kan anses vara ett av de viktigaste kapitlen eftersom den klargör hur undersökningen gått 
till, vilket är viktigt vid utvärdering av undersökningens resultat. Två oberoende undersökningar 
utförda på samma sätt, ska komma fram till samma slutsats, om undersökningarna utförts enligt 
samma metod. (Holme & Solvang, 1997) I detta kapitel redogör jag för tillvägagångssättet för 
denna undersökning. 
 

2.1. Angreppssätt 
 
Jag har i min uppsats utgått från befintliga teorier inom forskningsområde som sedan ska testas 
empiriskt. Detta innebär att jag kommer att använda ett deduktivt angreppssätt i min studie.  
(Eriksson & Wiedersheim, 1997) 
 
Ett av syftena med uppsatsen var att skapa en modell för hur styrningen kan stärkas mellan den 
operativa och den strategiska styrningen i företag som gått från division till bolag. För att kunna 
göra detta antog jag ett aktörssynsätt och utförde en studie ett företag som håller på att förändra 
sin ekonomistyrning från divisionsstyrning till bolagsstyrning.  
 
Alla människor ser på saker och ting på olika sätt och det blir uppenbart att en persons 
verklighetsuppfattning kommer in som en viktig del i forskningsarbetet. Bland annat vid valet av 
utredningsfrågor, metod och källkritik är detta viktigt. Dessutom påverkas objektiviteten av vilket 
perspektiv som väljs, det vill säga ur vilken synvinkel man väljer att studera arbetet ifrån. 
(Eriksson & Wiedersheim, 1997) Detta innebär att min undersökning ej kan anses helt objektiv. 
Avsikten med rapporten är dock ej heller att dra generella slutsatser utan att skapa en 
övergripande ögonblicksbild av situationen vid mättillfället. Däremot borde studiens upplägg och 
modeller gå att appliceras på företag i liknande situationer. Perspektivet jag lägger på studien 
kommer att vara sett av bolagets ledning och dess synvinkel.  
 
Eftersom jag önskar gå på djupet i min undersökning på ett smalt område, har jag valt den 
kvalitativa ansatsen. I den kvalitativa ansatsen intervjuas endast ett fåtal respondenter för att ge 
ett helhetsintryck av situationen. Nackdelen med den kvalitativa ansatsen jämfört med den 
kvantitativa ansatsen är att ett visst urval av respondenter måste göras som i sin tur ska anses 
representera helheten.  (Holme & Solvang, 1997) Resultatets värde beror dessutom på om 
undersökningen tillför något nytt kunskapsvärde till området. Eftersom undersökningen bygger 
på enbart en fallstudie, finns det en risk att beskrivningen blir en förenkling av verkligheten och 
därmed får mindre betydelse. (Larsson, 1986) Jag har intervjuat respondenter på flera olika nivåer 
i organisationen för att försöka få en så bra helhetsbild  situationen som jag ansåg möjligt. 
 
Jag anser att fallstudie är den bästa undersökningsmetoden för mig då jag avsåg att bidra med en 
djupare förståelse av min problemställning. Jag valde att göra endast en fallstudie då jag ansåg att 
jag kunde få en så djup förståelse som möjligt för att uppfylla mitt syfte. Fallstudie är lämpligt att 
använda när forskaren avser att undersöka ett problem som ej tydligt går att urskilja ur dess 
sammanhang. Nackdelen med fallstudier är att den är tidskrävande och hanteringen av mängden 
information kan vara svår att behandla. Yin (1993) Genom att använda intervjufrågeformulär 
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försökte jag koncentrera mina frågor mot syftet på ett effektivt sätt så att jag inte lade ner tid på 
irrelevant information.  
 

2.2. Val av företag 
 
Vid val av fallstud ieföretag hade jag som kriterium att företaget skulle vara ett teknikorienterat 
och ett väletablerat företag. Att företaget skulle vara teknikorienterat beror på min bakgrund som 
ingenjör, varför jag tycker det är både intressant och naturligt att jobba i den branschen. Företaget 
skulle även vara så pass stort att en separat ekonomiavdelning krävdes för företagets 
ekonomistyrning. Orsaken att företaget skulle ha en ekonomiavdelning var att jag lättare skulle 
kunna diskutera ekonomiska frågeställningar inom företaget. Fallstudieföretaget jag valde, har en 
bakgrund som väl passar in gentemot min problemdiskussion och mitt syfte. Företaget har sen en 
tid tillbaka gått från division till eget bolag vilket gör att en stor del av ekonomistyrningen måste 
anpassas till den nya situationen. Företaget har dessutom genom sin 30-åriga historia upplevt 
flera av de problem som finns beskrivna i mitt arbete. Att företaget blev Ferruform AB beror på 
min anställning där sedan tidigare, varför det var naturligt att kontakta dessa först. Företaget 
visade sig intresserade av en studie som behandlade de nya krav som ekonomistyrningen ställdes 
efter bolagiseringen. Efter diskussion med företaget kunde jag ta fram ett syfte som både 
företaget och jag kände som meningsfulla och intressanta.  
 

2.3. Litteraturinsamling 
 
Jag har sökt efter litteratur i biblioteks databaser (Luleå Universitets databaser) och på Internet. 
Databaser som jag använt är LIBRIS, Helecon, Ebsco och ABI/Inform Global. Ett antal artiklar 
fanns ej att tillgå i biblioteket på Luleå universitet varför jag har beställt dessa från andra 
bibliotek. Jag har även använt mig av referenser från litteraturstudien. Jag har även nyttjat 
material från tidigare kurser jag har medverkat i inom ekonomistyrningsområdet. Handledaren 
Mats Westerberg har även gett förslag om litteraturval. De sökord jag har använt är Bolagisering, 
efficiency, effectivness, balanced scorecard, mangement control och costaccounting. Genom min 
litteraturstudie har jag försökt hitta lämpliga teorier som ligger till grund för den teoretiska 
referensramen. 
 

2.4. Intervjuer 
 
Eftersom jag sökte en bred och djup förankring runt mitt ämne har jag valt att arbeta med 
personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. Vid intervjuerna har jag använt mig av en 
intervjuguide innehållande frågor som täckte upp min teoretiska referensram. Intervjuerna har 
sedan genomförts mer som en diskussion mellan intervjuaren och respondenten. På så sätt har jag 
försökt undvika att respondenten känt sig tvingad och styrd av frågeformuleringarna. 
Respondenten har istället kunna sväva ut med välformulerade svar och gett en ökat förståelse runt 
frågeställningarna och de olika situationer som respondenten befinner sig i.  
 
Fördelen med personliga intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att undvika 
missförstånd och därmed ge respondenten möjlighet att förklara detaljer djupare vid behov. En 
nackdel som kan uppstå i och med personliga intervjuer är att frågorna kan uppfattas som 
känsliga då jag ofta behandlade frågor om företagets strategier. (Holme & Solvang, 1997) Jag har 
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dock inte från mina respondenter uppfattat som att de har hämmats av de ingående frågor jag 
ställt.  
 
I min undersökning ville jag få med hela ”kedjan” av aktiviteter från tillverkning till försäljning 
varför jag valde att intervjua chefer och avdelningsansvariga på alla organisationsnivåer. Vid 
intervjuerna med Ferruform AB valde jag att göra personliga intervjuer med personal som hade 
följande befattningar 
 

? VD/Area salesmanager 
? Verkstadschef 
? Tekniks chef 
? Underhå ll/logistik chef 
? Produktionsledare 
? Produktionsekonomi 
? Logistik/inköp 
? Kvalitetschef 
? Underhålls ansvarig 
? Redovisningsansvarig 
? Produktionsteknik.  

 
Mitt frågeformulär var dessutom uppdelat i flera avsnitt, för att respondenten enbart skulle 
behöva svara på saker som berörde sin egen påverkbara situation. När jag nämner mellanchefer i 
rapporten menar jag alla chefer som inte ingår i ledningsgruppen. 
 
Genom att intervjua dessa människor täckte jag upp synvinklar från flera olika funktioner, samt 
ledningsgruppens representanter. Personerna som intervjuats har tillsammans inflytande över 
både den operativa och den strategiska styrningen.  
 

2.5. Analys av det empiriska materialet 
 
Det empiriska materialet är sammanställt från intervjuerna av de elva respondenterna och syftar 
till att presentera en helhetsbild av företagets situation. Syftet är att ge en förståelse hur arbetet 
genomförts på företaget. Analysen utgår till stor del från en analysmodell som är framtagen för 
huvudsyftet (syfte 2) samt ett balanced scorecard. 
 

2.6. Metodproblem 
 
När metodproblem nämns i en underökning menas det om har smugit sig in systematiska eller 
slumpmässiga fel och skevheter vid utformningen av undersökningen vilket inte skulle ge 
undersökningen en bra kvalité (Holme & Solvang, 1997). Patel och Tebelius (1987) hänvisar till 
begreppen överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. Dessa begrepp kommer jag att jobba 
med i de nästkommande styckena utförligare för att möjliggöra bedömningar av kvalitén på 
kvalitativa undersökningar för läsaren.  
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Överensstämmelse 
Vid samtliga intervjuer förde jag anteckningar som renskrivs så snart som möjligt efter 
intervjutillfället, medan intervjun fortfarande var färsk i minnet. Intervjun återsändes sedan till 
respondenten för korrekturläsning. Korrekturläsningen hade som syfte att minska missförstånd 
och öka överensstämmelsen genom att respondenten fick möjligheten att kommentera intervjun. 
Eftersom jag hade möjlighet att träffa respondenterna flera gånger vid eventuellt oklara svar 
kunde jag dessutom enkelt och snabbt få förtydliganden i efterhand. Bandspelare anses kunna 
påverka respondenten negativt och hämmande varför en sådan inte användes.  
 
Pålitlighet 
I vetenskapliga rapporter är det viktigt att hålla en kritisk distans till arbetet. Med pålitlighet 
menas att visa i vilken utsträckning undersökaren lyckats hålla den kritiska distansen i sitt 
förhållande till den undersökning som skall göras. Pålitligheten påverkas dessutom av hur pass 
väl undersökaren lyckats uppfatta verkligheten pålitligt och sanningsenligt och att läsare kan få 
en pålitlig bild av situationen. (Patel & Tebelius, 1987) 
 
I min undersökning som är av kvalitativ karaktär, har jag valt ett aktörssynsätt som gör att 
undersökningen påverkas av min perception. Pålitligheten kan därmed påverkas av min tolkning 
av respondenternas svar. Speciellt vid intervjuer är det så att parterna påverkar varandra, varför 
problemet med denna typ av undersökning kan ligga i tolkningen av det empiriska materialet. 
Tolkningen görs utifrån varje individs olika erfarenheter och kunskap, vilket kan göra att 
pålitligheten blir lägre.  
 
För att öka pålitligheten gick jag igenom frågorna först med en referensgrupp inom företaget, för 
att höja kvaliteten på djupintervjuerna. Referensgruppen bestod av ekonomiavdelningens 
anställda. Frågorna skickades i förväg till respondenterna för att förbereda dessa bättre. 
Intervjuerna var tidsbokade varför inga andra störande faktorer dök upp. Intervjuerna 
genomfördes i respondenternas egna kontor. Frågorna som användes var även av öppen karaktär 
för att inte styra respondenten i sina svar. För att försöka stärka pålitligheten har även 
intervjuguiden som användes i undersökningen utgått från den teoretiska referensramen som i sin 
tur är uppbyggd  från syftet. På så sätt har jag försökt se till att undersöka det jag har haft för 
avsikt att undersöka. 
 
Pålitligheten kan dock ha påverkats av det faktum att jag har jobbat med undersökningen på 
fallstudieföretaget. 
 
Noggrannhet 
Jag är medveten om att min perception har påverkat mina studier. Därför har det varit viktigt att i 
så stor utsträckning som möjligt vara noggrann och hålla en kritisk distans under hela 
undersökningsprocessen. Detta har varit särskilt viktigt vid tolkningen av respondenternas svar. 
Genom att respondenterna har fått granska och korrigera eventuella missförstånd av 
intervjusammanställningarna har jag försökt säkerställa att respondenternas svar inte 
missuppfattades.
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3. Teoretisk referensram  
 
Jag kommer i detta teoriavsnitt först att ge en beskrivning av den teori på området som jag har 
valt till mitt arbete. Kapitlet avslutas med en analysmodell som jag kommer att jobba med i mitt 
analysarbete. 
 

3.1. Motiv och kritik mot bolagisering  
 
Bolagiseringsvågen, som faktiskt började redan på 80-talet, har skapat en het debatt angående 
bolagskonstruktionens eventuella fördelar jämförelsevis mot andra organisationsformer 
(Holmberg, 1990) . Motiv till bolagisering kan vara: 
 

?  Aktiebolag (AB) ger en effektivare styrning och kontroll eftersom varje bolag får eget totalt 
verksamhetsansvar, vilket gör att koncernledningen kan använda enkla vinst och kapitalmått vid 
ekonomistyrningen. 

?  AB ökar finansieringsmöjligheterna för koncernen. På så sätt att varje bolag får sin egen 
marknadsvärdering. Olika verksamhetsgrenar kan riskavgränsas från varandra vilket gör att externa 
finansieringsinstitut lättare kan bedöma kreditvillkor för varje bolag. Även olika ägarallianser kan bildas i 
de olika bolagen för att stärka upp vissa affärsgrenar. 

?  AB underlättar strukturrationaliseringar genom att det blir enklare att avyttra verksamhetsgrenar som inte 
längre passar in i koncernens kärnverksamhet eller som inte längre genererar något mervärde till helheten. 

?  AB tillåter parallella tillväxtstrategier eftersom varje bolag individuellt driver sin egen tillväxtstrategi.  

?  AB ökar de anställdas motivation eftersom bolagsformen ger högre status och en klarare profil för 
verksamhetsgrenar. Det blir enklare rekrytera kompetenta chefer och framförallt VD till ett mindre bolag än 
vad det vore till en division. (Holmberg, 1990) 

 
Den kritik som framförs mot bolagisering framförs många gånger av företagsteoretiker som 
menar att organisationsform bör spegla de interna beroendeförhållandena. Dessutom säger många 
företagschefer att argumenten för bolagisering stämmer väl så bra överens med de argument som 
framfördes vid divisionalisering. (ibid) Kritik mot bolagisering: 
 

?  Merarbete skapas när parallella funktioner måste byggas upp i dotterbolag. Högre krav på offentlighet vad 
gäller redovisning vilket ger högre kostnader och arbetsbelastning. 

?  Bolagisering blir bara en skenbar decentralisering eftersom koncernledningen ändå sitter med som ägare i 
styrelsen och har därmed den avgörande makten vid beslutande om strategiska beslut. 

?   Suboptimering när bolagen handlar kortsiktigt i egenintresse kan detta ge negativa följder för helheten. 

?  Den operativa verksamheten blir mer självständig och avskärmas från koncernledningen som istället 
hamnar i en förvaltarroll. Kompetenta industriledartyper kommer att försvinna. 

 
3.2. Förändring av styrningen vid bolagisering 

 
En enhet inom en division kan man styra som en funktionsorganisation. Kännetecknande för en 
funktionsorganisation är djup specialistorientering, långtgående specialisering av arbetsuppgifter, 
utnyttjar stordriftsfördelar samt en stark närhet till den operativa verksamheten. (Holmberg, 
1990) 
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Nackdelar med division är svårigheter att hantera snabb expansion. Den långsiktiga 
affärsutvecklingen försummas i takt med att ledningen överhopas med operativa problem av 
kortsiktig natur. Ledningen har därmed ej tid att bevaka och styra mot den omgivning som 
företaget verkar inom. Det saknas dessutom incitament för övriga chefer att hantera de problem 
som uppstår med nya infallsvinklar. Åtgärder inriktas på förbättring av relation kostnader och 
intäkter i befintliga koncept. VD är i praktiken den enda med resultatansvar. (ibid) 
 
Skillnaden i ekonomistyrningen mellan division och bolag anses i första hand vara det utvidgade 
finansiella ansvaret och dess kapitalflöde. Bolagisering lyfter fram mål och strategifrågor på ett 
helt annat sätt än vid divisionsstyrning. Bolagschefen får ansvar för hela kapitalbasen. 
Realtillgångar och skulder förs över till det nybildade bolaget som även får egen balansräkning. 
Syftet med bolagisering har ofta varit att öka medvetenheten om de knappa resurserna, de 
finansiella posterna och likviditetsplaneringen. Bolag är dessutom en organisationsform med 
klara gränser, som medger delegering av ansvar och befogenheter. Det innebär att enheterna ofta 
ges en hög självständighet som ofta styrs genom målstyrning. Bolagen utvärderas med hjälp av 
översiktliga periodiska rapporter, exempelvis absoluta tal (resultatmått) och relationsmått 
(räntabilitet).  
 
En ny helhet kan skönjas för bolagsledningen eftersom man kontrollerar hela sin verksamhet på 
ett tydligare sätt än vid division. Ambitionen i fristående bolag kan sägas vara höga att efterlikna 
marknadsförhållanden, vilket bland annat höjer den ekonomiska uppföljningstakten. Bolag 
handlar mer marknadsinriktat, sluter egna avtal, interna kunder jämställs och utsätts för samma 
krav som en extern kund. (Holmberg, 1990; Sjöholm, 1994) 
  
De lönsamhetsmått som koncernledningen och bolagsledningen kommit överens om måste dock 
uppfylla ett antal kriterier för att vara verkningsfulla. 
 

? Syfteskriteriet utvärderar det ekonomiska styrsystemet efter vilka effekter som framkommer av systemet 
? Acceptanskriteriet är när individer accepterar att arbeta med styrmedlet. 
? Precisionskriteriet är hur pass väl ekonomisystemet mäter resultat för individer. 
? Överensstämmelsekriteriet utvärderar hur individer uppfattar hur ett mått överensstämmer med enhetens 

uppgift  
? Resurskriteriet visar arbetsinsatsen en individ lägger ned för ett specifikt styrmedel.  

 
Alla dessa kriterier är med ,var för sig, och påverkar helheten vid utformandet av ett 
ekonomisystem. (Östman, 1977) 
 
Genom att ha läst inledningen av den teoretiska referensramen har jag velat skapa en förståelse 
för läsaren om den situation ett företag befinner sig i efter att ha blivit bolagiserat. Jag anser den 
vara viktig eftersom den påverkar utgångsläget för den fortsatta utvecklingen av företagets 
styrning. 
 

3.3. Styrning 
 
Anthony och Govindarajan (1998) skiljer på tre olika styrningar som även kan sägas stå för tre 
olika planeringstidshorisonter. Den strategiska styrningen kan sägas var den styrning som berör 
fundamentala, storskaliga och långsiktiga problem, medan det operativa är den styrning som 
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berörs i den dagliga ekonomistyrningen.  Den tredje styrningen är den taktiska styrningen och 
kan sägas vara den styrning som plane ringsmässigt ligger mitt mellan den operativ och den 
strategiska styrningen. Den taktiska styrningen är till för att planera och koordinera 
organisationens aktiviteter. Den följer även upp de strategiska målen och styr verksamheten på 
medellång sikt. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
Skiljelinjerna mellan de tre olika styrningarna både innehållsmässigt och tidshorisontmässigt kan  
och är många gånger svår att tyda. Gränsen mellan de olika styrningarna har en flytande gräns 
med gråzoner mellan. Jag kompletterar därför Anthony och Govindarajans (1998) definition med 
en tidsaxel. 
 

? Den operativa styrningen är den styrning som påverkar organisationen dagligen upp till 
tre månader. 

? Den taktiska styrningen är den styrning som påverkar organisationen från tre månader 
upp till 1 år. 

? Den strategiska styrningen är den styrning som påverkar organisationen 1 år och framåt. 
 
Sjöholm (1994) definierar styrning med ”alla de åtgärder som ledningen vidtager för att påverka 
beteende i organisationen”. Östman (1977) ger andra förslag på definition av begreppet 
ekonomiskstyrning. ”Det är den styrning som sker i en organisation med ekonomiska styrmedel”. 
Ett vidare synsätt är att ”ekonomistyrning avser en medveten styrning av beslutsfattandet och 
beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning” 
(Källström, 1990, s. 40).  Jag kommer att använda mig av den senare definitionen. 
 

3.4. Ansvarsenheter 
 
Anthony och Govindarajan (1998) förklarar hur företag är uppdelade i ansvarsenheter. Tanken 
med ansvarsenheter är att mäta den inre och yttre effektiviteten (se även 3.7) på de olika 
enheterna som ställs av mot företagets mål.  De olika enheterna arbetar med olika typer av 
input/output, där output ibland är en fysisk produkt medan det ibland kan vara en tjänst. På grund 
av detta, kräver olika ansvarsenhetstyper olika styr och planerings mått. De olika 
ansvarsenheterna (se figur 1) som beskrivs är investmentcenters, profit centers, revenue centers, 
cost center och engeeneried expense center. Avdelningar innehåller sällan renodlade centers som 
beskrivs nedan, men däremot ligger ofta tyngdpunkten på en av dessa centers, vid utformandet av 
styrning. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
Revenue center 
I ett revenue center är output styrda i monetära termer men input är ej relaterad till output. 
Exempel på revenue centers kan vara marknads- och försäljningsavdelningar som inte har ett 
vinstkrav på sig. De styrs på orderstock avstämd mot budget eller kvoter. Revenue centers är 
samtidigt ett expense center eftersom de även ansvarar för sina egna kostnader men styrs primärt 
ur ett revenue center perspektiv. (Anthony & Govindarajan, 1998; Sjöholm, 1994) 
 
Engeeneried expense center 
I ett engeeneried expense center är input mätbart i monetära termer medan output är mätbar i 
fysiska termer. Det är möjligt att skapa ett samband mellan output och input. Denna typ av 
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centers återfinns oftast i tillverkande- men även inom tjänstesektorn. Output multipliceras ofta 
med en standardkostnad som motsvarar vad en tjänst/produkt borde kosta. Output kostnaden 
jämförs sedan med den faktiska kostnaden. (ibid) 
 
Cost center 
Ett cost center är en avdelning som kan mäta sin input i monetära termer medan output ej är 
mätbart. Exempel på cost center kan vara data-, forskning-, marknads- och personalavdelningar. 
Företaget bestämmer i förväg hur mycket man vill satsa på de enskilda avdelningarna vilket 
motsvarar output. (ibid) 
 
Profit center 
Profitcenter är enheter med fullständig mätbarhet och utvärderas i skillnaden mellan inkomster 
och utgifter. Profitcenters används av dotterbolag, divisioner och affärsområden. Med 
profitcenters kan beslutsnivån decentraliseras till lägsta nivå där relevant information finns 
angående ett visst beslut. (ibid) 
 
Investment centers  
 även har ansvar för företagets totala tillgångar som finns i balansräkningen. Ett investment center 
styrs av finansiella tal som räntabilitet2 på totalt kapital eller enligt EVA3 (Economic Value 
Added)  modellen. Investment centers används i bolag, dotterbolag divisioner och affärsområden.  
(ibid) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.5. Strategisk analysmodell  

 
Företag har idag problem med att veta hur de ska styra företaget på ett lämpligt sätt när krav på 
flexibilitet, kreativitet och initiativförmåga framförs på företaget och därmed även deras 
anställda. Företag måste kunna delegera ut arbetsuppgifter och lita på de anställdas förmåga att 
uppfylla företagets krav och behov, vilket samtidigt utsätter företaget för en risk att de anställda 
kan skada företaget. Balansakten att både decentralisera beslut och ansvar till de anställda och 
samtidigt klara av att styra företaget kan lösas med en modell enligt Simons (1995). Modellen  
(se figur 6) har som uppgift att tydliggöra företagets strategiska ekonomistyrning för de anställda, 
genom att den fokuserar på de hot och möjligheter som finns i företagets omgivning. Simons 
utgår från fyra delar (hävstänger) som tillsammans leder fram till den strategi som företaget ska 
verka med: (Simons, 1995) 

                                                 
2 Räntabilitet på totalt kapital benämns även som ROI (Return on Investment) 
3 EVA är en modell som tar hänsyn till ägarnas avkastningskrav både på lånat kapital och på det egna kapitalet 
(Adolphson, 1998). 

Process 

Input Output 

Input är relaterad/ej 
relaterad till output 

Volym* 
Standard/ 
Mätbar i ekonomiska/ 
Ej mätbar  

Mätbar i ekonomiska 
termer/ 
Begränsad mätbarhet i 
ekonomiska  termer  

Figur 1. Exempel på flöde i olika ansvarsenheter 
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? Diagnosticerande styrmodeller kan sägas vara det grundläggande i ekonomistyrningen och 

kännetecknas av förmågan att mäta utfallet på mål som är uppsatta av företaget. Bland annat 
resultatbudgetar, marknadsandelar, intäktsprognoser och affärsplaner kan nämnas som 
styrparametrar. Modellen ska även korrigera utfall utifrån kritiskt identifierade variabler 
genom förutbestämda standards till exempel nyckletal, efterkalkyler och tillväxttal. (ibid) 

 
? Värderingsstyrmodeller har som syfte att förmedla företagets grundläggande värderingar, 

syften och inriktning. Exempel på dess förmedling kan vara genom företagets affärside, 
vision, kvalitetspolicy och kultur. (ibid) 

 
? Gränsskapande styrmodeller beskriver det accepterade område som företaget skall verka 

inom. Gränserna är till för att underlätta att finna nya möjligheter i sin omgivning. Gränserna 
för området baseras på rörelserisken och den finansiella risken. Exempel på gränsskapande 
modeller kan vara inom vilka geografiska marknader som företaget ska verka inom. Vilka 
produkter ska tillhandahållas marknaden? Vilken avkastning krävs på produkter för att den 
ska vara intressant att sälja? (ibid) 

 
? Interaktiva styrmodeller har som uppgift att fokusera på förändringar i den miljö som 

företaget verkar i. Modellen är främst inriktad på att ge underlag till företagsledningen på 
förändringar som inte kan observeras eller som ledningen har låg kännedom om. Modellen 
kan fokusera bland annat på branschens utveckling på priser, konjunktursvängningar i 
närliggande branscher, marknadsandelar, konkurrenter, teknisk utveckling på området och 
finansiella mått genom olika styrmått. Modellen ska slutligen ge underlag till en analys om 
varför utvecklingen blivit som den blivit och på vilket sätt ska företaget anpassa sig för den 
nya situationen. Resultatet av debatten kan bli att företaget måste se över sina förutsättningar 
och handlingsplaner för framtiden. (ibid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Simons. Bearbetning av Simons (1995) 
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3.6. Kritik mot dagens ekonomisystem 
 
Johnson och Kaplan (1987) skriver i sin bok ”Relevance Lost: ”the rise and fall of management 
accounting” att dagens företag använder sig av traditionella ekonomisystem som i huvudsak är 
utvecklade efter innovationer från tidigt 1900-tal. Relevansen med dagens 
ekonomistyrningssystem har genom åren försvunnit då overheadkosten blivit en allt större post i 
företage n, massproduktion är ovanlig och snabba förändringar i företagets miljö vanliga. Kaplan 
lämnar några lösningar på relevance lost. Bland annat strategic cost management (SCM) försöker 
skapa en relevans till ekonomistyrningen genom att använda ett bredare perspektiv och tänka mer 
långsiktigt. SCM försöker hitta en länk mellan strategin och styrningen där identifiering av 
värdekedjan (se vidare 3,6) är central. Resonemanget runt ”Relevance Lost” passar in i Simons 
analysmodell under de ”diagnosticerande modellerna”. Om ekonomistyrningen inte kan generera 
en relevant information till företagsledningen så medför det att det blir svårt att fatta korrekta 
beslut eftersom beslutsunderlaget är bristfälligt och kanske även felaktigt. 
 
Goal congruence (målöverensstämmelse) uppkommer när ett ekonomistyrningssystem 
uppmuntrar ledare och chefer att ta beslut och agera på ett sätt som är tillfredsställande, både för 
dem själva och för företaget som helhet. Det har visat sig att avdelningschefer ibland nästan 
rutinmässigt tar beslut som tydligt går emot organisationers övergripande mål och intressen. 
Ekonomisystemen motiverar inte ansvariga att ta de rätta besluten. Kortsiktiga beslut som 
maximerar den personliga nyttan fattas, istället för långsiktiga beslut som gynnar företaget. 
(Macintosh, 1994; Abernethy & Brownell,  1999)  
 
Om ”Goal congruence” kritiken handlade om ”hårda” data kan kritiken om ”Human relations” 
sägas vara inriktad på individnivå intellektuellt sett. Human relations uppstod som en motkraft 
mot de förhållande som fanns i västvärldens fabriker, som hade adopterat Fredrick Taylors läror. 
Direktörerna kontrollerade arbetarna genom hård styrning, ekonomisystemen hade en benägenhet 
att förvärra mänskliga förhållanden på det sättet att redovisningen användes för att kontrollera 
och styra arbetarna hårt. Budgetar var av top-down karaktär och skapade ofta fientliga 
inställningar mot ledningen. På 1920-talet gjordes en undersökning som kom att kallas 
Hawthorne studien. Studien visade att arbetarna var individer med egna tankar och värderingar. 
Studien upptäckte bland annat att vid sidan av den formella styrningen fanns också det informella 
sociala nätverket med sina egna regler, idéer, normer och ledare. Det som förvånade 
undersökarna var att de kom fram till att det var det sociala nätverket som påverkade 
produktiviteten mest. En nyckelfaktor till att skapa laganda är budgetdelaktighet. Delaktigheten i 
sig är inte tillräcklig för att motivera ledarna att arbeta med budgetering utan det krävs också 
kommunikation, korrek ta målnivåer och realistiska prestationsvärderingar. (Macintosh, 1994) 
1994) Simons ”värderingsmodell” pratar om hur företagets värderingar och normer ska spridas 
inom företaget. Modellen har även till uppgift att skapa en stark kultur och en samsyn bland de 
anställda på företaget för att undvika problem med exempelvis ”goal congruence” och  ”human 
relation”. 
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3.7. Styrningens illusion 

 
Vid utformande av styrsystem i organisationer är det viktigt att beakta helheten, vilket  Dermer 
och Lucas (1986) skriver om i sin artikel ”styrningens illusion”. Traditionellt har chefer haft en 
inställning att de kan utöva makt och kontroll över företag med hjälp av ett ekonomisystem. De 
som är inne i denna illusion tror att negativa konsekvenser från ledningens beslut bara markerar 
att det behövs ytterligare kontroll och starkare styrning för att korrigera negativa utfall. Detta 
konventionella synsätt på styrning vilar på det viktiga antagandet ”unirationalitet”. Det innebär 
att ledningen tror att företag är uppbyggda av individer, avdelningar och stabsgrupper som 
tillsammans är relativt homogena och de tillsammans kan anses vara en enda grupp. Denna grupp 
anses sen kunna styras som en helhet utan att ta hänsyn till de enskilda individerna, 
avdelningarna och så vidare. (Dermer & Lucas, 1986) 
 
Ett annat sätt att se på en organisation är det multirationella synsättet. Med det synsättet menas att 
företag skapas utifrån konflikter mellan olika individer och avdelningar. Styrsystemet är bara ett 
medel, såväl som ett resultat, av den politiska interaktionen mellan olika organisatoriska 
intressegrupper. Individer, ensamma, såväl som i grupp, kämpar för att uppnå sina mål. När de 
gör detta så hamnar de i konflikt med andra individer och grupper. Tillsammans anpassas de 
olika intressen mot en jämvikt för företaget som sen bildar en helhet. Sammanfattningsvis kan 
organisationens helhet ses som summan av lösningar på olika konflikter mellan individer och 
grupper inom organisationen. (ibid) 
 
Numera är det interaktionen mellan människors personligheter, förmågor och mål tillsammans 
med uppgiftsbaserade styrmedel såsom standards, budgetar och regler som är det viktiga vid 
ekonomistyrning. Detta är något som genomgående fått genomslag i den moderna 
verksamhetsstyrningsteorin. (Dermer & Lucas, 1986) ”Styrningens illusion” beskriver Simons i 
sin styrmodell som handlar om den ”interaktiva styrmodellen”. Om företag ej är lyhörda för 
exempelvis förändringar i sin omgivning kommer man att fatta beslut på felaktiga grunder.  
 

3.8. Värdekedjan 
 
För att analysera var företaget skapar kundvärde, måste företagets aktiviteter brytas ner i mindre 
delar. Det är i praktiken inget företag som utför hela produktions- och distributionskedjan själv, 
utan de egna aktiviteterna varierar beroende av bransch. Resterande aktiviteter utförs av olika 
leverantörer och kunder. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
Värdekedjan (se figur 2) hjälper företag att förstå hur en produkts värde ökar genom de kostnader 
som byggs upp genom de olika leden av aktiviteter som finns i förädlingen av en produkt. Varje 
aktivitet bidrar med sina kostnader ända tills slutprodukten är färdig. Marginaler läggs dessutom 
på i varje led i aktiviteterna, vilket i sin tur påverkar ett företags konkurrenskraft. Företag kan 
sedan analysera och försöka se var i värdkedjan man kan ska skapa konkurrensfördelar. För varje 
värdeökande aktivitet måste några nyckelfrågor ställas för att kunna bedöma företagets 
konkurrenskraft. (ibid) 
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1) Kan vi reducera kostnader i denna aktivitet eller hålla värdet konstant? 
2) Kan vi öka värdet av denna aktivitet eller hålla kostnader konstanta? 
3) Kan vi reducera resurser i denna aktivitet, hålla kostnader och inkomster konstanta? 
4) Eller kan vi göra 1,2 och 3 samtidigt? 
 

 
 
Figur 2. Value chain. Bearbetning av Govindarajan och Anthony (1998) På den operativa nivån börjar aktiviteterna 
med råmaterial som förädlas till en färdig slutprodukt till kund. Från det strategiska perspektivet så är det enskilda 
företaget bara en del i den värdeskapande kedjan. Värdekedjan syftar till att visa var i ett företags aktiviteter som 
kundvärdet kan ökas, alternativt kostnader minskas.  
 
Aktiviteter som inte tillför värde för kunden bör avvecklas. Aktiviteter som ej är 
kostnadseffektiva inom det egna företaget men som ändå är nödvändig för produktens 
framtagning, bör läggas ut på entreprenad för att stärka företagets konkurrenskraft och ytterligare 
öka fokus på det som företag är bra på. (Anthony & Govindarajan, 1998; Andersson et.al. 1997) 
 
Från det strategiska perspektivet så är det enskilda företaget bara en del i den värdeskapande 
kedjan och kan sägas bestå av tre huvud områden: 
 
1) Kopplingen företag leverantör 
2) Kopplingen företag kund  
3) De interna processkopplingarna inom företaget 
 
Kopplingen med leverantör borde utformas så att både företaget och leverantören kan dra nytta 
av samarbetet, vilket är särskilt viktigt när kostnader ska sänkas och värdet ökas. Samma 
resonemang gäller för kopplingen kund och företag. Samarbeten som nämns är ofta just- in time 
arbete, elektroniska beställningar och faktureringar (EDI). Den interna kopplingen inom företaget 
har som uppgift att öka den inre effektiviteten där målet är att öka effektiviteten i varje aktivitet 
genom att bättre förstå drivarna som indikerar kostnader och värde för varje aktivitet. Det är 
viktigt att analysera aktivitet i sin helhet. Annars är det risk att en kostnadsbesparing på ett ställe 
bara resulterar i en kostnadsökning på ett annat ställe. (Anthony & Govindarajan, 1998)  
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3.9. Inre och yttre effektivitet 

 
Häckner (1998) skriver om effektivitet4 där han skiljer mellan yttre och inre effektivitet (se figur 
3). Häckner (1998) beskriver att önskat resultat kan formuleras i mål som ligger till grund för den 
planerade resursförbrukningen som ska förbrukas i verksamheten. I verksamheten transformeras 
resurserna till den output som verksamheten förväntas skapa. Efter transformationsprocessen sätts 
den verkliga resursförbrukningen i relation mot den planerade, vilket ger svar på den inre 
effektiviteten. Den inre effektiviteten har som uppgift att göra rätt saker på ett resurssnålt sätt.  
 
Med yttre effektivitet menas att göra rätt saker och uppnå önskat resultat vilket ges i uttrycket 
förhållandet mellan det uppnådda och planerade resultatet. Mål väljs med hänsyn till vad som 
verksamheten har till uppgift att utföra. Som man ser i figur 3 så skapar en bra inre effektivitet 
förutsättningar för bra yttre effektivitet, men inte tvärtom. Om man till exempel tillverkar 
produkter på ett produktivt sätt ger detta en god inre effektivitet. Detta spelar likväl ingen roll om 
den yttre effektiviteten visar sig vara dålig, kanske beroende på att man producerar fel saker som 
marknaden inte efterfrågar.   
 
Vad värdekedjan handlar om är att hjälpa företag att förstå inom vilka gränser företaget ska jobba 
inom. Det gäller bland annat att veta vilka produkter och marknader som företaget anses 
konkurrenskraftiga inom. När företaget väl vet det, gäller det att göra detta på effektivt sätt både 
på det internt och externt. Företag måste göra klara avgränsningar inom vilka områden som 
företaget ska verka inom vilket Simons ”gränskapande modell” även pekar på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. inre yttre effektivitet 
 

3.10. Marknadsstrategier och Tillväxt strategier 
 
Varje företags mål är att finna sin unika kompetens att konkurrera med. Utifrån denna kompetens 
bygger företaget upp sin konkurrensstrategi. För att kunna jobba med strategier måste företaget 
veta var man är positionerad relativt sina konkurrenter inom samma bransch. Westerberg (s.54, 
1996) har modifierat Porters (1989) modell för konkurrensstrategier och identifierat åtta olika 
grupper som berör den strategiska kompetensen. (Lundberg, 1999) 
 
 

                                                 
4 Effektivitet kan definieras som grad av måluppfyllelse (Häckner, 1998) 
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Figur 4. Olika strategiska kompetensgrupper. Relativ fokusering menas hur starkt inriktade företagen är mot olika 
(relativt) marknader/kunder. Relativ differentiering menas hur många (relativt) produkttyper företaget konkurrerar 
med. Ju starkare skuggning desto högre grad av strategisk kompetens nyttjar företaget. (Lundberg, 1999) 
 
Opportunister försöker se vad som för tillfället är gångbart. Satsar resurser i princip på alla typer 
av kunder och affärer som man tror att man kan tjäna pengar på. Dom har ingen konkurrensfördel 
genom låga kostnader eller speciella produkter/kunder. 
 
Lågkostnadsföretag konkurrerar med lågt pris  som åstadkoms genom stora volymer och låga 
kostnader. Dom har ingen speciell produkt eller tjänst och dom har inte inskränkt sig till någon 
speciell marknad. Dom säljer standardprodukter till låga priser till så många som möjligt. 
 
Nisch opportunister liknar opportunister men inriktar sig mot färre produkter och/eller kunder. 
 
Nischföretag med låga  kostnader liknar lågkostnadsföretag men inriktar sig mot färre produkter 
och/eller kunder. Dom hoppas bli bäst i sin nisch 
 
Specialister är inriktade på få produkter och eller kundgrupper som man betjänar dessa med 
speciella produkter. Skapar konkurrensfördelar med sina unika produkter/tjänster och inte genom 
låga kostnader och/eller speciell nisch. Man försöker även sälja till så många som möjligt. 
 
Lågkostnadsspecialister liknar specialister men fokuserar även på låga kostnader. Att jobba inom 
denna grupp är ytterst krävande och kräver stora resurser 
 
Nischspecialister inriktar sig mot specifika kunder och marknader med speciell typ av 
produkter/tjänster. Nischspecialister strävar efter att bli bäst inom sitt område. Exempel kan vara 
legoföretag. Att verka inom detta område kan vara farligt om man för restriktiva i sina produktval 
och tappar på så sätt skalfördelar i marknadsföringen.  
 
Nischspecialister med låga kostnader liknar ovanstående men har även låga kostnader.  
Kombinerar samtliga tre strategiska kompetenserna i med att jobba med få produkter, är 
kostnadseffektiva och fokuserar mot en nisch inom marknaden.  (Lundberg, 1999; Westerberg, 
1996) Simons ”Värderingsmodell” berättar om vilka värderingar och krav som gäller i ett företag. 
Detta ska även beaktas när man tar fram sin marknadsstrategi. 
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Ansoffs 5 införde begreppen konkurrensfördel för att ge företagen ett instrument att analysera 
kombinationer av produkter och marknader som kan ge företaget en starkare position, relativt, 
sina konkurrenter. Ett företags konkurrensfördelar kan vara kontroll över råvaror, distributionsnät 
eller genom god förnyelseförmåga med en bra inre och yttre effektivitet. Ett företag som har god 
insikt i det egna företagets konkurrensfördelar, relativt konkurrenter, har en god plattform att 
bygga sin tillväxtstrategi vidare på. Figur 5 visar hur marknadsstrategin kan utformas vid 
marknadstillväxt och produktutveckling. (Andersson et.al., 1997) 
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Figur 5. Matrisen visar olika strategier beroende på val av de tre dimensionerna, 
produkt, teknologi och marknad. Matrisen visar även vilken strategi som är lämplig för 
vardera dimensionen. Bearbetning av Andersson et.al. (1997) 
 
Modellen visar hur företaget kan gå till väga med sin tillväxt. När företag vill växa är det viktigt 
att förstå sina omgivningsfaktorer och ta hänsyn till dessa vid exempelvis nyetableringar. Om 
man inte gör det kan problem dyka som man tidigare har ignorerat. Simons ”Interaktiva 
modeller” jobbar med strategiska osäkerheter, som bland annat är förknippade med tillväxt 
faktorer.  
 

3.11. Balanced scorecard 
 
Balanced scorecard (BSC) utvecklades i början av 1990-talet av Kaplan och Norton (1992). De 
ansåg, som tidigare berättats, att ekonomistyrnin gen som användes då inte var ändamålsenlig. För 
att klara av att möta de nya kraven som företag ställdes inför måste ekonomistyrningen utgå från 
flera olika perspektiv. 
 
Om Simons modell är inriktad mot den strategiska ekonomistyrningen kan balanced scorecard  
som är uppbyggd av fyra perspektiv (se figur 7), även sägas innehålla ett perspektiv riktad mer 
mot de traditionella finansiella perspektiven, som räntabilitet, soliditet och likviditet. De tre 
övriga perspektiven är kund, process och lärande perspektivet. Varje perspektiv ska var för sig 
innehålla relevanta styrmått som är uppsatta från konkreta mål som företaget anser viktiga, 
efterföljt av uttalade visioner, strategier och handlingsplaner. (Lundberg, 1999) Balanced 

                                                 
5 Igor Ansoff (Corporate strategy, 1965) anses vara den första ledargestalten inom företagsstrategi området. 
(Andersson et.al. 1997) 
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scorecard har jag valt att få representera den operativa styrningen eftersom den jobbar konkret 
med ett antal operativa styrtal i sin modell.  

 
Figur 7. 1992 introducerade Kaplan och Norton Balanced scorecard (BSC) som bygger på de fyra huvud 
perspektiven finans, kund, intern process och lärande tillväxt perspektivet. Ett BSC samlar ihop den information som  
de anställda behöver veta för att kunna verka på ett handlingsriktigt och effektivt sätt som ska ge värde till kunder 
och intressenter. (Lundberg, 1999; Anthony & Govindarajan, 1999) 
 
Kundperspektivet 
Målvariabler är att mäta hur kunderna uppfattar organisationen, i form av förväntad kvalité och 
upplevd kvalité. Till exempel leveranstider, service kan väljas. Måttvariabler är 
operationalisering av exempelvis nya tjänster/produkter, vilken leveranssäkerhet som erbjuds, 
vilka leverantörer väljs, kundknytning via EDI. Prisindex, Marknads andel, Kundtillfredställelse, 
Reklamationer kan även de användas. (ibid) 
 
Lärande perspektivet 
Kännetecknas av nytänkande och hur företag kan fortsätta att förbättra sig i framtiden. 
Målvariabler kan vara tekniskt ledarskap, tillverkningsförmåga, produkt/tjänstefokus. 
Måttvariabler är exempelvis operationalisering av organisationens tekniska förmåga och/eller 
tillverkningsförmåga, designförmåga mot konkurrenter. Inkomst per anställd, Antal 
förslag/anställd, förbättrings index, ”time to market” är andra mått. (ibid) 
 
Finansiella perspektivet 
Vad tycker ägarna om företaget? Målvariabler är att överleva, vilket kan anges i kassaflöde, hög 
avkastning, tillväxt. Måttvariabler kan vara räntabilitet, SVA, cash-flow, orderingång, 
nettoresultat, omkostnader, resultat/budget och efterkalkyler. (ibid) 
 
Process perspektivet 
Vad måste företaget bli bra på för att fortsättningsvis kunna konkurrera? Målvariabler är 
produktivitets- och effektivitets mätningar inom och utom organisationen exempel på 
måttvariabler kan vara  ledtider, produktivitet, PIA, kassations % och antal omarbetningar. (ibid) 
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3.12. Analysmodell 
 
Till mitt huvudsyfte, syfte två, kommer jag att använda mig av två modeller för min analys. Som 
jag ser det kan Simons modell (se figur 8) ,som behandlar företagets strategi, kopplas samman 
med ett antal andra modeller i min teoretiska referensram. Resonemang och motiveringar har jag 
behandlat löpande i den teoretiska referensramen varför jag bara sammanfattar min modell 
kortfattat nedan. Kapitlena  ”3,4 kritik mot dagens ekonomisystem”, ”3,5 styrningens illusion”, 
”3,6 Inre yttre effektivitet”, ”3,7 värdekedjan” och ”3,8 marknadsstrategier och 3,9 strategisk 
kompetens” kan användas enlig nedan.  Modellen har som syfte att utforma företagets strategiska 
styrning med ”värderings” modellen, ”gränsskapande” modellen och den ”interaktiva” modellen. 
Däremot anser jag att den ”diagnosticerande” modellen representerar den taktiska styrningen och 
kan ses som befinna sig planeringsmässigt mellan den operativa och den strategiska styrningen. 
 

 
Figur 8. Analysmodell. I min analysmodell har jag placerat in de befintliga modellerna där jag anser att de passar in.  
 
Balanced scorecard är den andra modellen som jag ska använda i min analys. BSC använder jag 
huvudsakligen för att se hur företag kan jobba med sin ekonomistyrning operativt för att stödja 
den strategiska styrningen och den taktiska styrningen. Den använder jag i sitt befintliga 
utförande (se figur 6). 
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4. Empiri 
 
I det nästkommande  kapitlet  kommer resultaten från min fallstudie att  redovisas. 
Intervjuresultaten delges i ett sammanfattande text. Syftet med kapitlet är att ge en förståelse och 
inblick  av företagets arbetssätt.  
 
Bakgrund 
Ferruform1 är ett högteknologiskt verkstadsföretag som bland annat tillverkar ramkomponenter 
och bakaxelbryggor till lastbilar och bussar. Framförallt är det Scania som förses med detaljer till 
sina cirka 40 000 lastbilar och bussar per år. Deras koncept är att utveckla kundanpassade 
helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade produkter. Ferruform säger sig ha en flexibel 
och förbrukningsstyrd produktionsprocess med inriktning på både korta och längre serier. 
Ferruform har cirka 670 anställda och omsätter cirka 770 miljoner kronor. 
 

4.1. Företagspresentation 
 
1 januari 2000 bolagiserades Scania chassikomponenter i Luleå. Det nya namnet blev som 
tidigare nämnts Ferruform, och blev samtidigt ett självständigt bolag med Scania som fortsatt 
ensam ägare. Syftet med bolagiseringen var att företaget skulle bli mer flexibelt. Till exempel 
skulle bolaget ges möjligheten att gå ut på marknaden och söka nya kunder och därtill även 
kunna knyta egna avtal. Detta hade inte varit möjligt att göra i den tidigare organisationen med 
Scania som ägare säger redovisningsansvarige. I en division är det lätt att bli osynlig bland de 
olika produktionsenheterna påstår VD. VD säger även att ”man drunknar som en i mängden”. 
Även om man försöker konkurrensutsätta divisionsbolag blir det inte detsamma som vid ett 
bolag. Ett bolag blir så klart avgränsat från moderbolaget att en helt annan mentalitet uppstår 
bolagen emellan. Ett bolag blir visualiserat på ett tydligare sätt, man får egen marknadsföring, en 
egen försäljningsorganisation och konkurrensutsätts på ett tydligare sätt avslutar VD. De extra 
kostnader som togs i samband med bolagisering var nödvändiga att ta eftersom de ansågs 
uppväga de nackdelar som fanns i den tidigare organisationen anser redovisningsansvarige. 
 
Scania sitter fortfarande som huvudägare och har den slutliga beslutanderätten i slutändan. Detta 
ser Ferruform inte som ett problem eftersom Scania mer kan ses som förvaltare som inte berör 
företaget i stort särskilt mycket. Så länge ägarkraven är uppfyllda får Ferruform styra sin 
verksamhet tämligen fritt säger redovisningsansvarige. 
 
Skillnader som uppstod på de finansiella kraven vid bolagiseringen var främst att ägarna satte 
upp ett räntabilitetskrav samt några andra traditionella finansiella krav (exempel soliditet). Dessa 
mått utvärderas kontinuerligt på styrelsemötet varje kvartal. En annan skillnad var att det tidigare 
kravet, från ”divisionstiden”, att pressa omkostnaderna ett antal procent per år byttes ut mot rena 
prisförhandlingar på Ferruforms produkter. De krav som ställs på Ferruform från ägarna anses 
vara relevanta,  och kan sägas vara allmänt vedertagna i branschen enligt redovisningsansvarige. 

                                                 
1 http://www.ferruform.com 
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Organisation 
Ferruform har en traditionell funktionsorganisation (se figur 9) som är uppdelat i två 
affärsområden. Runt de två producerande affärsområdena finns det ett antal stödfunktioner såsom 
administration, logistik, inköp, underhåll och teknik. Marknadsavdelningen ligger som stab under 
VD. VD är förövrigt även marknadschef. Samtliga avdelningarna är kostnadsställen. Enbart VD 
är resultatansvarig.  
 

Figur 9. Organisationsschema Ferruform 
 

Affärside  ̀
”Ferruform ska med kvalificerad kompetens och teknik utveckla kundanpassade 
helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade produkter, alltid kvalitets-, miljö- 
och leveranssäkrade. Personal, produktion och marknadsbearbetning ska parallellt 
utvecklas så att vi alltid verkar mot målet att bli världsledande inom branschen.” 

 
Vision 
”Forming the Future är vår framtidsslogan och vision. Det är en stark signal för hur vi 
ska utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi har målet klart utstakat; Ferruform ska bli 
en av världens bästa och mest kompetenta samarbetspartners och underleverantörer. Och 
vi är redan på god väg.” 

 
4.2. World class process och Nätverk  

 
Ferruform har sagt att företaget ska hålla världsklass i slutet av år 2002. VD anför att ”enda sättet 
att överleva högt uppe i norr, långt från marknaden är genom att vara bäst. Annars köper kunder 
helt enkelt inte av oss”. Ferruform bedriver därför fortlöpande ett systematiskt förbättringsarbete, 
där samtliga medarbetare engageras och har ansvar för att höja kvalitet, kostnadseffektivitet och 
produktivitet. Förbättringsarbetet kallas World Class Process (WCP) och anses vara ett viktigt 
inslag i företagets mål att bli en av världens ledande underleverantörer och samarbetspartners. 
WCP går ut på att metodiskt utbilda och kompetensutveckla de anställda på företaget inom olika 
områden såsom miljö, kvalité, ekonomi och ständiga förbättringar. WCP är uppdelat i tre steg där 
man går djupare in på olika kompetens områden vid varje steg. Status på de olika avdelningarna 
fastställs genom en certifiering för varje steg.  
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WCP är starkt kopplad till Ferruforms affärside, vision och strategier på det sättet att alla 
förbättringsåtgärder som WCP syftar till är nedbrutet till avdelningsnivå. Arbetet med WCP 
speglas i de nyckeltal som finns inom företaget. För att engagera samtliga anställda har 
information om WCP tänkandet introducerats på avdelningsnivå först. När de har varit 
övertygade att detta är något att satsa på har informationen gått ett steg ner i organisationen och 
till sist ner till tredje och ”lägsta” nivån. Företaget har på så sätt försökt bygga upp en förståelse 
och ett engagemang runt WCP. Teknikchefen tror att de anställda förstår och ser nyttan med 
WCP från högsta ledningen till operatörsnivå. WCP arbetet anses avgörande för Ferruform för att 
vidareutveckla kompetensen, delaktigheten och förståelsen bland de anställda. 
 
I arbetet med att uppnå världsklass har Ferruform via en konsult intervjuat potentiella kunder som 
har fått ge sin syn på vilka krav de ställer på en leverantör. Kundkraven sammanfattades till 10 
punkter (se bilaga 1) som en leverantör måste uppfylla för att överhuvudtaget finnas med i 
diskussionen vid en offertgivning. Dessa krav har konsulten delat in i en skala 1-10 och utifrån 
det har Ferruform sen betygsatts. Tanken med betygsättningen är att göra en mätning av dessa 
mått med jämna mellanrum för att se utvecklingen på Ferruform. Konsulten har även presenterat 
hela projektet åt samtliga cirka 700 anställda på företaget. Projektet presenterades i små grupper 
för att en dialog skulle kunna föras med de anställda. Avslutningsvis fick samtliga diskutera och 
säga specifikt på vilka områden just de kunde hjälpa till för att Ferruform ska uppnå världsklass 
säger administrative chefen (adm). 
 
Ferruform har även startat ett ”nätverk”, EVONET, bestående av ett antal företag i norrbotten. 
Företagen inom nätverket ska komplettera varandra på det sättet att en helhetskompetens inom 
produktframtagning ska täckas in, och därigenom bilda ett konkurrenskraftigt koncept 
tillsammans. Syftet med nätverket är att nätverksföretagen ska kunna ta på sig att samarbeta vid 
större jobb. På så sätt slipper enskilda företag själv investera i kompetens eller maskiner som 
istället kan nyttjas inom nätverket. Nätverket ska på sikt även knyta ihop sina inköp och 
marknadssatsningar för att få ner kostnader. 
 

4.3. Styrning idag 
 
VD styr företaget utifrån en vision som företaget har. Den visar hur företaget ska överleva på 
sikt. Affärsiden talar om hur visionen ska förverkligas. Efter det finns en affärsplan som ligger på 
tre års framförhållning som konkretiserar utvecklingen, marknaden o.s.v. Affärsplanen bryts sen 
ner till en marknadsplan och en styrplan som mynnar ut i de åtta nyckeltal som företaget har.  
 
De mått som Ferruform använder för sin verksamhet är dels åtta operativa nyckeltal: 
1) Kvalité  
2) Leveransprecision 
3) Produktivitet fakturering/arbetad tid  
4) Produktivitet fakturering/omkostnader 
5) Kapacitetsutnyttjande, OCE 
6) Materialstyrningsmetoder 
7) Ordervärde nya kunder 
8) Förebyggande underhåll 
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Dessa mått är valda eftersom de anses spegla företagets utfall väl. Nyckeltalen ska även fungera 
som ett gemensamt språk inom företaget men även med dess intressenter. Om nyckeltalen 
uppfyller de mål som är uppsatta kommer detta automatiskt ge bra resultat på de finansiella talen 
anser företaget. De finansiella tal som finns, är ägarens räntabilitets- och soliditets krav. Vissa 
avdelningar har dessutom ”egna” nyckeltal för sina verksamheter (Se avsnittet ”balanced 
scorecard”). Varje avdelning prognosticerar sina kostnader varje kvartal utifrån en bestämd 
produktionsvolym som är baserat på hur många fordon Scania tror sig sälja (Ferruform har bara 
en stor kund för närvarande och det är Scania). 
 
Företagets ledningsgrupp träffas en gång varje vecka. Dessutom träffas ledningen varje kvartal 
för att en ledningsgenomgång där hela företagets situation diskuteras mer ingående och 
långsiktigt. Ledningsgruppens chefer styr sina egna avdelningar nästan alla på samma sätt. 
Avdelningsmöten varje vecka där allmän information från den egna avdelningen men även från 
hela företaget delges och diskuteras. På avdelningsmötena används ofta en fast dagordning där 
även en aktivitetslista används för strukturering av jobb. Avdelningsmötena är inte till för att 
diskutera pågående jobb inom avdelningen. Pågående jobb behandlas istället oftast på ett särskilt 
månadsmöte ofta med aktivitetslistan som dagordning. Varje månad eller kvartal försöker 
avdelningarna ha ett möte som syftar till att diskutera frågor av lite mer långsiktig karaktär. 
Mellancheferna styr sin verksamhet på ungefär samma sätt, dock förekommer en del 
morgonmöten på vissa avdelningar. Skriftliga instruktioner används till stor del i styrningen av 
produktionsprocessen. Ferruform har en verksamhets handbok som i stora drag reglerar, bland 
annat mötesintervaller, hantering av extern och intern information, olika policys och liknande. 
 
Det finns även en gemensam bonus (baserat på hela koncernen) för alla anställda i företaget som 
är baserad på leveranssäkerhet och produktivitet. Någon annan form av bonus förekommer ej. För 
att skapa delaktighet och hanterbarhet har bland annat verkstadschefen brutit ner företagets visio n 
till avdelningsnivå. Visionen är sedan omvandlad till mål. Dessa bryts vidare ner till 
Produktionsledarnivå. Några speciella incitament för att uppmuntra chefer att fatta beslut som 
gagnar företagets helhet finns ej. Det ser inte heller verkstadschefen (VC) som några problem 
med heller, eftersom alla anställda antas jobba för företagets bästa totalt. Större beslut som kan 
påverka företaget långsiktigt fattas ofta i samförstånd varför enskilda inte kan ta dessa själv.  
 

4.4. Ekonomistyrningen 
 
Dagens funktionsindelning anses ej lämplig anser företaget. Aktiviteter som berör företaget 
tvärfunktionellt, saknar formellt en så kallad systemägare/processägare med slutansvar. Idag löser 
man problemet från gång till annan. Framförallt stödfunktioner upplever detta som ett stort 
problem. Detta vill nu VD råda bot på genom att dagens funktionsorganisation förändras till en 
mer processorienterad organisation. Organisationen skulle bestå av en försäljnings-, produktions-, 
stödfunktions-, och en ledningsprocess. VD skulle därmed avskaffa ledningsgruppen som han 
själv tycker kan uppfattas lite högtravande. VD vill avdramatisera den och införa så kallade 
processmöten med de olika processgrupperna i stället och på så sätt komma verksamheten 
närmare. Däremot så ska nyckeltalen vara desamma. 
 
De flesta cheferna anser även att ekonomistyrningen ej är helt anpassad till verksamheten (till 
skillnad från VD). För att kunna jobba effektivare med rationaliseringar inom avdelningarna 
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måste en intäkt få tillgodoräknas. Någon form av interprissättning vore önskvärd för att öka 
acceptansen på ekonomistyrningen ger, uttrycker administrationschefen (adm).. ”Folk vill veta 
hur det går för avdelningen” säger VC. Jämförbarheten skulle dessutom öka eftersom om 
”exempelvis en benchmarking visar att en artikel är för dyr inom Ferruform är det enkelt att 
kontakta den avdelningen och visa vad som krävs kostnadsmässigt för att få behålla den 
artikeln” uttrycker adm. Med en internprissättning skulle precisionen i prissättningen förbättras 
anser adm. På så sätt skapas en naturlig stimulans att försöka utveckla sin verksamhet samt pressa 
kostnader. Däremot hur internsprissättningen skulle se ut är i dagsläget osäkert. Det viktiga är att 
skapa en modell som är relevant, lätt att bygga upp och som inte innebär en massa byråkrati säger 
Ferruform.  
 
VD tycker däremot ej att det är prioriterat att  jobba med intäktsenheter utan tycker att det finns 
mycket att göra på kostnadssidan fortfarande. ”Det optimala är när prognoser görs på 
operatörers gruppnivå” säger VD. Då har man nått fram till en god nivå vad gäller 
ekonomistyrningen. VD vill även införa en bonus enbart för Ferruform baserad på 
leveransprecision, kvalitet och resultat. 
 
Ferruform säger sig sakna rutiner för att följa upp vad olika aktiviteter inom företaget kostar. Vad 
en maskinstörning kostar företaget i form av exempelvis leveransstörningar vore önskvärt att 
följa. Vad en kvalitetsstörning hos kund kostar skulle även det vara bra att veta säger företaget.  
 
Vid prissättningen så beaktas det avkastningskrav som ägarna satt upp, däremot är det svårt at 
säga exakt vad en produkt ska ha för avkastning säger produktionsekonomichefen. Att komma in 
som ny aktör på marknaden är enormt svårt varför Ferruform många gånger får lägga offerter 
med låg eller ingen avkastning. Via inlärningskurvan får Ferruform sen försöka skapa framtida 
vinster avslutar produktionsekonomichefen.  
 
Förmedling av nya mål. 
I samband med bolagiseringen förändrades mål och visioner. För att föra ut det nya budskapet har 
VD och marknadsavdelningen träffat alla anställda inom företaget vid två tillfällen sedan 
bolagsstarten där en detaljerad genomgång av bland annat företagets värderingar och mål 
förmedlats ut. Dessutom informerades om hela fordonsmarknadens uppbyggnad, trender och 
struktur. Företagets värderingar och mål förmedlas även med jämna mellanrum ut till de anställda 
av mellancheferna oftast muntligt. VC tror att cirka 80 % av avdelningen vet och förstår 
företagets vision och affärsidé.  
 
För att skapa en bättre ekonomistyrning måste produtionsledare intressera sig för 
ekonomistyrning eftersom de finns närmast produktionen säger VD. Genom gediget ledarskap 
ska chefer vinna förtroende genom ärlig och positiv människosyn fortsätter VD. 
 
De nyckeltal som finns idag ligger på högsta aggregerad nivå. För att skapa ett engagemang och 
delaktighet runt nyckeltalen måste dom brytas ner till avdelningsnivå. På så sätt kommer 
utvecklingen av ekonomistyrnigen automatiskt igång säger VD. Nyckeltalen kan sen med fördel 
även delas upp till andra typer av nyckeltal som är intressanta att följa på operatörsnivå och 
produtionsledarnivå. Däremot måste de “nya” nyckeltalen ha en klar koppling mot befintliga 
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nyckeltal. Kunskapen inom kostnadsuppföljning måste bli bättre. Ett orsak verkan samband 
rörande kostnader måste förstås av de anställda säger VD.  
 
Att införa mätning av leverantörer vore även intressant. Leverantören ska ej jobba med saker som 
inte är värdeskapande för kund säger VD och chefen för underhåll/inköp och logistik (ULI). 
 
Marknadsstrategi 
Ferruform har en markandsstrategi definierad i affärsplanen. Ferruform jobbar med relativt få 
kunder och företaget anses även vara relativt kostnadseffektivt säger adm. Idag finns samtliga 
kunder i Europa varför Ferruform satsar sin kraft där. Ferruform söker ej heller aktivt kunder 
utanför Europa. Om man tar Luleå som utgångspunkt anser Ferruform att de inte går att leverera 
utanför Europa på ett kostnadseffektivt sätt varför det är naturligt att inte verka utanför dessa 
gränser. Däremot är världen föränderlig varför Ferruform alltid undersöker förfrågningar som 
uppstår till andra ställen i världen. Dessutom kräver vissa kunder att underleverantörer ska finnas 
med globalt. Däremot säger Ferruform att efter det att företaget blev bolag, började man ”leta” 
sin position på marknaden och ”letar” till viss del sin position fortfarande berättar VC, Adm och 
ULI. På senare tid känns det som att vi har börjat hitta vår nisch klarare avlutar de.  
 

4.5. Framtidsstrategi  
 
Stor del av ledningsgruppen tid går åt att diskutera omvärldsfaktorer som rör företagets framtid. 
Marknadsavdelningen har information om konkurrenter, konjunkturer och liknande. 
Marknadsavdelningen har även god kontakt med moderbolaget som delger Scanias 
framtidsutsikter och förväntade inriktningar på marknaden vad gäller exempelvis volymer, 
marknader och prisbild. Investerings, bemannings, försäljning planer samt finansierings analyser 
är exempel på analyser som företaget gör. Analyserna har olika tidshorisont, men normalt jobbar 
man med tre års framförhållning. Planerna revideras med jämna mellanrum säger adm. På teknik 
sidan finns det en ”bevakning” på vad som händer på marknaden. Samarbete sker med 
Universitet, Scania och IVF (Industri och Verkstads Föreningen). Ferruform deltar dessutom i 
några utvecklingsprojekt säger Teknikchefen. 
 
VD säger att det inte går att säga ett speciellt område att konkurrera inom. Ferruform ska växa 
och utvecklas med både ny teknik, befintlig teknik och på nya marknader. Att jobba med ny 
teknologi är alltid viktigt eftersom det företaget som kan komma med en ny,  snabbare och 
billigare teknik än konkurrenterna skapar direkt en rejäl konkurrensfördel. Det gäller vara först ut 
på marknaden med nyheter. I slutändan ska det vara kostnadseffektivt oavsett strategival. 
Produkter är i dagsläget klara i sin avgränsning menar Ferruform bland annat genom Ferruforms 
tydliga affärsidé. Dessutom har företaget en uttalad strategi som säger att företaget ska jobba med 
produkter i plan plåt och stål, upp till 30 mm tjocklek. Däremot säger Ferruform att man knappast 
kan konkurrera på riktigt ”enkla” artiklar. Att konkurrera med låglöneländer anses omöjligt.  
 
Anledningen till att Ferruform ”valt” denna inriktning beror på den marknadsanalys och 
bedömning marknadsavdelningen utfört som visar på att behovet finns just här. Dessutom tror 
ULI, att om företaget ej växer blir man mer konjunkturkänsliga och jobbar man enbart med 
befintlig teknologi kommer man på lång sikt inte överleva.  
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VD säger att Ferruforms kunder bara blir större och större. För att orka med och leverera artiklar 
till dessa måste även Ferruform växa parallellt med dessa. Om inte Ferruform växer så kommer 
vi inte att kunna vara leverantör till de stora fordonskunderna i framtiden. Ferruform skulle 
istället bli leverantör till någon stor systemleverantör istället avslutar VD. 
 
ULI anser även att Ferruform i framtiden bör finna nya kunder i nya närliggande branscher, 
förslagsvis byggbranschen. Fördelen skulle vara att utjämna konjunktursvängningar samt att 
teknologin till de två branscherna är likartade. Dessutom bör Ferruform ta fram en egen produkt 
för att profilera sig bättre. Annars är det lätt att försvinna som en i mängden av underleverantörer 
avslutar ULI. 
 
Kunder och leverantörer 
Ferruforms kunder är idag fordonsindustrin eller någon stor systemleverantör till densamma. På 
leverantörssidan köper Ferruform ofta direkt av leverantörer utan mellanhänder som är olika 
stålverk i Europa. En del artiklar såsom smide köps ofta av smidesleverantörer som i sin tur  har 
köpt av stålverk. Både på kund och på leverantörssidan finns vissa samarbeten exempelvis EDI. 
Idag sker samarbeten med leverantörer på en låg nivå, oftast när specifika kvalitetsproblem eller 
produktionsproblem förorsakade av leverantör ska lösas. 
 
I framtiden kommer säkert produktutvecklingen ske betydligt mer intimt med både kund och 
leverantörer främst på produktutvecklingsstadiet säger företaget. Antalet leverantörer kommer att 
fortsätta minska samt bli större. ULI säger att ”drömscenariot är när jag sitter i ett 
produktutvecklingsprojekt och har både kund och leverantör vid min sida fysikt vid samma 
bord”.   
En anledning till denna utveckling är enligt Adm. att fordonsbranschen lägger ner enorma 
summor vid sin produktutveckling. Nu vill man fördela ut den kostnaden på underleverantörer 
som kan specialisera sig på ett annat sätt. För Ferruform del resonerar man på det sättet att 
företag som jobbar med rent legoproduktion bara har den parametern att jobba med för att öka 
sina marginaler. Är man däremot med och utvecklar, provar och lämnar garanti på artiklar kan 
man ta ett högre pris och öka företagets marginaler säger adm. Med den utvecklingen vore det bra 
om det fanns någon form av nyckeltal även gentemot våra leverantörer. I ett samarbete är det 
viktigt att veta hur leverantörer tycker om kunden! Exempelvis kanske leverantörer saknar 
information från kund för att göra ett bra jobb, vid vissa tillfällen säger ULI.  
 
Kunder köper av Ferruform på ett relativt lågt pris, bra leveransprecision och kvalitet. Dessutom 
anser VC och VD att kunder även köper av Ferruform för sin offensiva image och att företaget är 
stort och anses stabilt. De konkurrensfördelar Ferruform är bland annat att kunder kan köpa 
färdiga artiklar. Dessutom kan produktutveckling erbjudas. På produktionssidan erbjuds även en 
kostnadseffektiv, flexibel och modern produktionsanläggning. Ferruform ligger även nära malm 
och stål vilket anses ge konkurrensfördelar. Kunderna finns visserligen långt borta, men 
kompenseras till viss del av det fraktstöd som finns påstår Företaget. 
 
Effektivisering 
När det gäller effektivisering säger VD att även stödfunktioner, exempelvis underhåll, även måste 
vara kostnadseffektiva. Produktionen har hela tiden utvecklats och rationaliserats och nu måste 
även stödfunktionerna konkurrensutsättas. Alla måste ta sitt ansvar. Vi måste jobba smartare och 
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effektivare och ta reda vad det är som stör vår process säger VD. Om inte stödfunktionerna 
minskar sina kostnader i samma takt som produktionen, kommer stödfunktionerna att växa 
relativt de andra avslutar VD. 
 
Andra områden som går att effektiviteten är produktionen som alltid går att effektivisera, och kan 
ses som ett ”evighets” jobb säger VC. Inom produktutveckling som är ett nytt område för 
Ferruform måsteman lära sig jobba mer långsiktigt och aktivt med kunder. Även inköp och 
logistik har potential att höja effektiviteten inom leveransprecision, pris och 
leverantörsutveckling avslutar VC. 
 
Framtagning, renovering och tillverkning av stora pressverktyg är ett annat område som borde gå 
att effek tivisera, vilket idag är en komplicerad, tidskrävande och dyrbar process säger ULI. Här 
skulle Ferruform förmodligen kunna ”in-sourca” vissa tillverkningsresurser. Kompetens på 
verktygsutformning, konstruktion och pressning är unika områden som Ferruform redan har ett 
gediget kunnande inom. Det borde även gå att sälja ut överkapacitet (legotillverkning) på 
verksamheter som mekaniska verkstaden för att nyttja kapitalet bättre avslutar ULI. 
 

4.6. Företaget sett ur Balanced Scorecard perspektiv 
 
Kursiv text innebär information som saknas i ekonomistyrningen enligt respondenten. Normal text innebär 
information som finns i dagens befintliga ekonomistyrning, enligt respondenten. 
 
Kundperspektiv 
Funk. Mål Funk. Mått 
VD Kund ska vara nöjd VD Kundtillfredsställelse, kvalité, pris, leveransprecision 
VC, Adm Kund ska komma tillbaka VC Leveransprecision och kvalité 
ULI Både interna och extern kund ska vara 

nöjd 
Adm Intäkter 

Teknik  Leveransprecision ULI Saknar bra mått idag. Vill ha både mjuka och hårda nyckletal 
In/Log, 
Prod.teknik  

 Teknik % och PPM 

Q Höja kvalitén mot kund In/Log Leveransprecision, Leveransbuffert, Eftersläpning 
  Q Kundavvikelser 
  Prod.tekni

k 
Antalet uppdrag/tidsenhet, Antalet uppdrag utförda enligt tidsplan 

Funk. Strategi 
VD Se Affärside  
VC Jobba med förbättringsåtgärder inom nämnda områden 
Adm Mäta kundtillfredsställelse 
ULI Synliggöra vad Ferruform är bra respektive dålig på. Samarbeta med kund. 
Teknik, 
Prod.teknik  

 

In/Log Bättre planering , fler förbrukningsstyrda flöden (Kanban), Skapa processbuffertar, fler planeringspunkter i produktion. 
Minimilager för kritiska artiklar. 

Q Införa QS9000 inom hela företaget (berör alla perspektiven) Jobba med återkommande fel. Drivningsansvar mot uppsatta mål 
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Lärandeperspektiv 
Funk. Mål Funk. Mått 
VD Jobba i processer VD % utvecklingssamtal som är gjorda, Ej mogen för mjuka nyckeltal 
VC, ULI Ferruform ska vara bäst och därmed 

även dess personal 
VC, ULI 
Produtions
ledare, 
In/Log, Q 
Prod.tekni
k 

 

Adm Ferruform ska vara bäst och därmed 
även dess personal, Ständiga 
förbättringar 

Adm % utvecklingssamtal som är gjorda 

Teknik  Ferruform ska vara bäst och därmed 
även dess persona, Ständiga 
förbättringar. Införa QS9000 

Teknik 10 krav som kunder ställer på alla leverantörer. Dessutom borde mer 
mjuka nyckeltal beaktas som berör personalen. QS9000 

In/Log Bli bäst i världen Produktio
nsekonom 

Aktivitetslista 

Q Bli bättre i sitt arbete   
Prod.teknik, 
Produtionsl
edare 

   

Produktions
ekonomi 

Utveckla personal   

Funk. Strategi 
VD En policy är under bearbetning 
VC  
Adm Kompetensutveckla genom bland annat utvecklingssamtal samt WCP, Utbildning 
ULI Kompetensutveckla genom bland annat utvecklingssamtal 
Teknik  Saknas samlad strategi. Däremot enkät undersökning av personalen med jämna mellanrum. WCP  
Produtionsl
edare 

Utvecklingssamtal med alla anställda varje år, Skicka anställda på praktik på bland annat produktionsteknik, resursbrist, 
Kundkontakt, lära sig deras process 

In/Log WCP  
Q Benchmarketing 
Prod.teknik  Utbildningsplan, Hjälp att strukturera upp kompetensförsörjning med hjälp av personalavdelningen 
Produktions
ekonom 

Benchmarketing, litteratur, mässbesök 

 
Finansielltperspektiv 
Funk. Mål Funk. Mått 
VD Uppfylla ägarkrav i konjunktur cykel VD Räntabilitet, soliditet  
VC Ekonomiavdelningens ansvar VC Prognos kostnader 
Adm Uppfylla ägarkrav i konjunktur cykel Adm Räntabilitet, soliditet  
ULI Affärsmässighet ULI Mäta vad som är lönsamt 
Teknik  Ägarkrav Teknik, 

Produtions
ledare,  Q 

 

Produtionsl
edare 

Bättre kontroll kostnader Prod.tekni
k 

Antal förbrukade mantimmar/projekt 

Q  In/Log  
Prod.teknik  Projektledare själv prognosticerar sina 

kostnader vid stora projekt 
Produktio
nsekonom 

Kostnadsuppföljning/fördelningsnycklar 

In/Log Lagervärde, Lageromsättninshastighet   
Produktions
ekonom 

Relevant prissättning, Ekonomisk 
styrning av projekt 
Förståelse av kvalitetsproblem  

  

Funk. Strategi 
VD WCP, Om nyckeltal är bra så uppfylls ägarkravet  
VC Ekonomiavdelningens ansvar 
Adm WCP är ett verktyg för att förbättra nyckeltalen. 
ULI Bryta ner kostnader på avdelningsnivå. Varje avdelning borde ha egen resultaträkning  
Teknik, Q 
Produtionsl
edare 

 

Prod.teknik  Inför egna kostnadsställen för större projekt 
In/Log Utöka Kanban styrning 



Empiri 
 

 

 -37-  

Produktions
ekonom 

Jobba mer specifikt med dessa frågor, Ingå i projektgrupper, Uppföljning av dålig kvalité kostar. 

 
 
Processperspektiv 
Funk. Mål Funk. Mått 
VD Produktivitet, ”rätt från mig” VD OCE, fakturering/arbetad tid/utbetalda omkostnader 
VC Ständiga förbättringar, 

Volymflexibilitet  
VC Kvalité, leveransprecision 

Adm Vara bäst i världen slutet år 2002, 
Volymflexibilitet  

Adm OCE, förebyggande underhåll maskiner 

ULI Veta hur länge olika processer tar.  ULI Mäta vad som är lönsamt  
Teknik  Ständigt bli bättre, OCE 85 %, 

Produktutveckling 
Teknik OCE 

Produtionsl
edare 

 Produtions
ledare 

OPE/OCE tal, Kapabilitet  

In/Log Jobba med planering riktad mer mot 
flaskhalsar Interna fakturaflöden borde 
effektiviseras 

In/Log  

Q Förbättra produktutvecklingsprocessen Q Kapabilitetsmätningar fullt ut. Idag endast på vissa avdelningar. 
Kvalitetsuppföljning internt mellan processerna 

Prod.teknik  Investera kostnadseffektiva 
maskiner/utrustningar, Kartlägga 
referenssystem på artiklar och 
maskiner. 

Prod.tekni
k 

Kvalité som maskinen/utrustningen ger 

Produktions
ekonomi 

Kartlägga var kostnader uppstår i 
företag, Öka ekonomiskt kunnande 

Produktio
nsekonomi 

Förfina utfall/avdelning, Prissättning, resultatuppföljning 

Funk. Strategi 
VD WCP  
VC Aktivitetslista finns med olika förbättringsprojekt, Skapa engagemang runt arbetet  

Skiftformer 
Adm WCP, Anställningsform er, skiftformer 
ULI Kartlägga strategier  
Teknik  WCP  
Produtionsl
edare 

Öka processäkerheten med bland annat nya övervakningssystem 

In/Log Centralprognosanalys, planera mot hela värdekedjan proaktivt, Logistikutveckling av kostnadseffektivare transportlösningar 
Q Upprätta styrplan för verksamheten, Vara med från början och bedöma kundkrav kontra FF förutsättningar 
Prod.teknik  En speciell kvalitetstekniker som jobbar riktat mot dessa frågor 
Produktions
ekonom 

Utveckla internstyrningen, Arbeta ut mot verkstaden mera 

 
Leverantör 
Funk. Mål Funk. Mått 
VD Jobba med vad som skapar kundvärde   
In/Log Samarbete leverantörer för att sänka 

kostnader hos dessa  
In/Log Prisutveckling leverantör 

Q Höja ”ribban” på underleverantörer   

Funk. Strategi 
In/Log Anpassa  leverantör mot FFs krav. Utveckla leverantörer mot världsklass. Byt ut svaga leverantörer, Skaffa kompetens för att 

analysera leverantörs process, ev. konsult 
Q Anställa leverantörsutvecklare 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras svaren i fallstudieföretaget från kapitel fyra och jämförs med teorin i 
kapitel tre. Analysen består av korta sammanfattningar av teori och empiri som jag sen för ett 
logiskt resonemang runt.  
 

5.1. Bolagiseringen 
 
Ferruform säger att syftet med bolagiseringen var att företaget skulle bli mer flexibelt. Till 
exempel ges möjligheten att gå ut på marknaden och söka nya kunder samt att  kunna knyta egna 
avtal. Detta hade inte varit möjligt att göra i den tidigare organisationen med Scania som ägare. 
Det stämmer med vad Holmberg (1990) och Sjöholm (1994) nämner, att syfte med bolagisering 
är just att kunna sluta egna avtal och efterlikna marknadsförhållanden Holmberg (1990) håller 
även med till viss del när hon bland annat säger att styrningen anses bli effektivare vid 
bolagisering. Detta arbete utgår från bolagets synsätt varför resultatet kanske är ganska naturligt 
sett ur det bolagiserade företagets synvinkel. Man kan tänka sig att det bolagiserade företaget 
känner en viss frihet i samband med ”frigörandet” från moderbolaget 
 
De extra kostnader som togs i samband med bolagisering var nödvändiga att ta och ansågs 
uppväga de nackdelar som fanns i den tidigare organisationen säger Ferruform och svarar på 
kritiken att bolagisering skapar mer arbete och merkostnader med bland annat parallella staber 
(Holmberg, 1990). Mentalt blir det inte detsamma att konkurrera i division mot vad det blir i ett 
bolag säger VD. Vid exempelvis prisförhandlingar i en division, är trots allt motparten ofta 
kolleger i grund och botten vilket försvårar situationen. Med den förklaringen i botten bör de 
extra kostnader som uppstod vid bolagisering tas om man vill uppnå en effektivare situation. 
Däremot vad Scania har för avsikter i framtiden med bolagisering vet ingen förutom Scania 
själva. En orsak till bolagiseringen kan faktiskt vara att avyttra Ferruform (Holmberg, 1990), 
varför det för Scania var ett måste ta de kostnader som uppstod vid bolagiseringen.  
 
Moderbolaget (Scania) sitter fortfarande som huvudägare och kan ses som en förvaltare men har 
den slutliga beslut anderätten i slutändan säger Holmberg (1990). Ferruform säger att Scania kan 
ses som förvaltare som inte berör företaget i stort särskilt mycket. Så länge ägarkraven är 
uppfyllda får Ferruform styra sin verksamhet tämligen fritt säger redovisningsansvarige. En ägare 
vill att investerade pengar ska ge avkastning. Hur det går till är kanske inte så intressant i detalj. 
Ferruform har förmodligen inte hunnit känna av någon toppstyrning ännu. Vid eventuella 
nerdragningar vid exempelvis en lågkonjunktur skulle förmodligen ägaren bli mer aktiv eftersom 
Scania fortfarande bestämmer över strategiska beslut och investeringar.   
 
Skillnader som uppstod vid bolagiseringen var främst att ägarna satte upp ett räntabilitets krav 
samt några andra traditionella finansiella krav (exempel soliditet). Dessa mått utvärderas 
kontinuerligt på styrelsemötet varje kvartal. Dessutom skapades en marknadsavdelning och en 
inköpsavdelning för ingående material. Holmberg (1990) och Sjöholm (1994) säger att den 
huvudsakliga skillnaden mellan bolag och division är det utvidgade finansiella ansvaret och att 
bolagen utvärderas med mått liknande de Scania har på Ferruform. Östman (1977) har satt upp ett 
antal kriterier för lönsamhets mått. De krav som ställs på Ferruform från ägarna anses vara 
relevanta, och kan sägas vara allmänt vedertagna i branschen i stort och stämmer väl in på 
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Östmans (1977) kriterier. Holmberg (1990) säger även att bolagisering lyfter fram mål och 
strategier på ett helt annat sätt än vid divisionsstyrning. 
 
Nyckeltalen som avkrävs Ferruform kan anses traditionella och bör anses vara gångbara i 
branschen. Affärsmässigheten har även ökat hos Ferruform framförallt genom ökade aktiviteter 
på marknadssidan.  
 
Organisation 
Ferruform har idag en funktionsorganisation med enbart kostnadsställen förutom VD som har 
resultatansvar. Anthony & Govindarajan  kallar detta för cost center respektive investment center. 
Det betyder i praktiken att formellt är det bara VD som kan bland annat kan prissätta artiklar och 
en fullständig delegering kan ej åstadkommas eftersom det bara är VD som är ansvarig för 
helheten. Övriga chefer kan enbart jobba med sina avdelningskostnader. 
 

5.2. Styrning 
 
Fram till nu har jag försökt skapa en inblick i den situationen ett företag befinner sig i efter en 
bolagisering. Det är viktigt att ha denna bakgrundsinformation i åtanke när vi nu går in och 
analyserar huvudsyftet. Utformningen av styrningen i företaget är klart inspirerad av den tidigare 
situationen som division. Som vi kommer se finns det klara brister i ekonomistyrningen som ej är 
anpassad för den nya situationen ett bolagiserat företag befinner sig i. 

 
5.2.1. Diagnosticerande styrmodeller 

 
Simons pratar om diagnosticerande styrmodeller som den modell som ska mäta av företagets 
uppsatta mål. För att uppnå sina mål styr Ferruform bland annat sin verksamhet utifrån vision, 
affärside, och affärsplan dels genom att varje avdelning prognosticerar sina kostnader dels via 
muntlig kommunikation som förmedlas oftast vid olika typ av möten. Detta arbetssätt verkar 
fungera tillfredsställande och så länge de styrmått och nyckeltal som Ferruform har satt upp är 
tillfredställande så är det ingenting som pratar emot en effektiv styrning. De nyckeltal och mått 
som mäts blir indirekt ett betyg på dagens styrning. 
 
De styrmått Simons (1990) nämner i sin diagnosticerande styrmodell är bland annat nyckeltal och 
efterkalkyler. Här stämmer Ferruforms uppföljning in väl på Simons (1990). De mått som 
Ferruform använder för sin verksamhet är åtta operativa nyckeltal: 
 
1) Kvalité  
2) Leveransprecision 
3) Produktivitet fakturering/arbetad tid  
4) Produktivitet fakturering/omkostnader 
5) Kapacitetsutnyttjande, OCE 
6) Materialstyrningsmetoder 
7) Ordervärde nya kunder 
8) Förebyggande underhåll 
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Dessa mått är valda eftersom de anses spegla företagets utfall väl. Om nyckeltalen uppfyller de 
mål som är uppsatta kommer detta automatiskt ge bra resultat på de finansiella talen anser 
företaget. De finansiella tal som finns är ägarens räntabilitets- och soliditets krav.  
 
Johnson och Kaplan (1987) tar upp relevansproblemet i sin bok ”Relevance Lost” att dagens 
ekonomistyrning har tappat sin relevans och inte är anpassad till dagens situation som företagen 
jobbar inom.  
 
När man ser på Ferruforms nyckeltal finns de till största del enbart på aggregerad nivå varför 
företaget förmodligen kommer att reagera sent på förändringar i nyckeltalen. Ferruform har för 
avsikt att framledes bryta ner nyckeltalen till avdelningsnivå och VD vill även dela nyckeltalen i 
fler mått på lägre nivå i organisationen. På så sätt skulle Ferruform skapa en ”kvickare” styrning 
genom att fler styrparametrar finns till buds.  
De flesta cheferna anser även att ekonomistyrningen ej är helt anpassad till verksamheten på det 
sättet att intäkter ej generas hos de enskilda avdelningarna (ej VD, se vidare). För att kunna jobba 
effektivare med rationaliseringar inom avdelningarna måste man få tillgodoräkna sig en intäkt 
säger företaget. Relevansen skulle dessutom öka eftersom det skulle vara lättare att jämföra sig 
med konkurrenter för att se på vilka produkter Ferruform är starka respektive svaga på säger 
företaget.  
 
Ett kostnadscenter kan knappast anses vara fullständigt optimalt i styrnings hänseende, eftersom 
man ej kan påverka sina intäkter. För att uppfylla chefernas krav krävs det att organisationen görs 
om till vad Anthony Govindarajan (1998) kallar profitcenters. På så sätt skulle en fullständig 
mätbarhet uppnås. 
 
ULI anser även han att intäkter är intressant men vill samtidigt även fördela ut 
underhållskostnaderna på de producerande avdelningarna. På så sätt skulle en riktigare bild av 
verkligheten skapas säger ULI. Idag är alla stödfunktionerna ”gratis” för avdelningarna säger 
ULI. Med en internprissättning skulle förmodligen avdelningarna handskas varsammare med de 
knappa resurserna. Även efterkalkylen som Ferruform använder som underlag till sin prissättning 
och pris jämförelse med konkurrenter skulle få en bättre relevans. 
 
Däremot hur internsprissättningen ska se ut är i dagsläget osäkert säger Ferruform. Det viktiga är 
att skapa en modell som är relevant, lätt att bygga upp och som inte innebär en massa byråkrati 
forsätter företaget. Att införa profitcenters kan vara ett bra sätt att öka relevansen i ett  företag, 
och med  en fungerande prissättning skulle företaget troligen jobba lättare med uppföljning vad 
olika aktiviteter inom företaget kostar. Idag säger sig Ferruform sakna rutiner för att följa upp vad 
olika aktiviteter inom företaget kostar. Att införa profitcenters är dock inte helt oproblematisk. 
Det är viktigt att fundera igenom hur internprissättningen kommer att slå på verksamheten innan 
en sådan genomförs. Det är lätt att hamna i konflikt och besvärliga förhandlingssituationer mellan 
de olika avdelningarna internt om prissättningen ej är allmänt accepterad. Samtidigt ska 
internprissättningen stimulera till rationaliseringar genom att konkurrensutsätta olika avdelningar 
och i slutändan kanske även ge underlag för att utlokalisera ej konkurrenskraftiga avdelningar i 
organisationen  
 
Teknikavdelningarna jobbar nästan uteslutande med aktiviteter som är tvärfunktionella. Genom 
dagens linjeorganisation uppstår problemet att det saknas formella systemägare på vissa 
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inkommande projekt och skulle gärna se någon form av processtyrning inom sina avdelningar. 
Att jobba med processer skulle även medföra fördelen att man skulle kunna följa värdekedjan 
fullt ut.  
 
Om Ferruform vill processorientera sin verksamhet är ett alternativ att jobba med 
matrisfunktioner. Nackdelen med matrisorganisationen är att det finns minst två chefer som får 
ett och samma kostnads/intäktsansvar. En intressekonflikt uppstår genast här. Att exempelvis 
använda ett balanced scorecard fullt ut i en processorganisation ut kan vara problematiskt. 
Balanced scorecard jobbar mot ett specifikt mål som företaget satt upp, medan en 
processorganisation jobbar mot de enskilda processernas mål. VD ser problemet här och 
prioriterar ej heller intäktsenheter. VD anser att det är viktigare att försöka styra ned nyckeltal till 
lägre nivå och på så sätt öka kunskapen på orsak verkan samband vad gäller kostnader. Däremot 
vill VD införa en form av processtyrning i företaget (se figur 10) inom en snar framtid. Det skulle 
innebära att företaget bestod av tre processer. Produktion, försäljning, stödfunktion och ledning. 
Att VD vill införa en mer formell lösning av processtänkandet är ganska naturligt om man läser 
affärsiden noga. Där står följande, ”Personal, produktion och marknadsbearbetning ska parallellt 
utvecklas så att vi alltid verkar mot målet att bli världsledande inom branschen”. Här står det i 
klar text att företaget ska jobba i processer som verkar längs värdekedjan. ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. VD:s förslag på processtyrning av Ferruform 
 

Delslutsats 1 
Organisationen som en division ”lämnar” efter sig är ofta funktionsindelad och är ej lämpad som 
organisations form för ett bolagiserat företag. Mer tvärfunktionella grupper tycks vara en mer 
lämplig form för att möjliggöra en mer flexibel och snabb hantering av de jobb som cirkulerar 
inom företagen. 
 
Styrning i tillverkande företag förefaller ha väldigt hårt knutna nyckletal mot produktion och dess 
produktivitet. Några mjuka nyckeltal är det inte frågan om. Med de styrtal som företag använder 
sig av idag kan man knappast anse att företag kan planera och jobba proaktivt med sin 
ekonomistyrning. Det saknas helt enkelt nyckeltal för sådant. Det innebär att dagens 
ekonomistyrning ej är anpassad för dagens krav på företag. Det verkar däremot finnas en insikt i 
de flesta bristerna vilket kan anses som väl så viktigt. Bristerna i ekonomistyrningen som 
tillverkande företag har kan förmodligen ses som ett arv från den tidigare divisionstiden där 
beskrivningen av divisioner är att dessa är funktionsindelade och ej är lämpliga vid snabb 
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expansion och bevakning av omgivningsfaktorer. Nybildade bolag tycks lida av vad jag framöver 
kommer kalla  ”divisionssjukan”.  
 

5.2.2. Värderings styrmodeller 
 
Simons (1995) värderingsstyrmodell har som syfte att förmedla ett företags värderingar. 
Ferruform värderingar förmedlas bland annat via affärsidén och en vision för hela företaget.  
 
VD och marknadsavdelningen har träffat alla anställda inom företaget vid två tillfällen sedan 
bolagsstarten där en detaljerad genomgång av bland annat företagets värderingar och mål 
förmedlats ut. Dessutom informerades om hela fordonsmarknadens uppbyggnad och struktur. Det 
här arbetet visar att företaget genom sin kommunikation tycker att det är viktigt att få ut en 
korrekt bild av det nybildade företaget och dess påverkande omgivning. När man har jobbat i 
divisions styrning i 30 år så är det rimligt att anta att det tar ett tag innan en ny företagskultur kan 
göra sig helt gällande. Ska Ferruform lyckas med sin höga målsättning och sin nya affärsidé bör 
den gamla kulturen först brytas ner och istället försöka skapa en ny som passar det nya bolaget 
bättre.  
 
Macintosch (1994) skriver om kritiken ”Human relations” som handlar om att skapa delaktighet, 
kommunikation och korrekta målnivåer. Ferruform satsar på WCP för att vidareutveckla 
kompetensen, delaktigheten och förståelsen bland de anställda. WCP som sägs vara den röda 
tråden i företaget, har planerats och implementerats stegvis. Företaget har på så sätt försökt bygga 
upp en förståelse och ett engagemang runt WCP och därmed hela företagets strategier.  
 
Här har Ferruform lagt ner mycket tid och resurser för att verkligen förankra arbetet i företaget. 
Detta arbetssätt är förmodligen det rätta sättet att driva igenom ett dylikt projekt. Utan delaktighet 
och samförstånd från alla anställda, riskeras projekt att bli motarbetade. Däremot projekt där 
anställda har varit med och påverkat utformningen och anpassningen av ett visst arbetssätt, 
skapas samförstånd på ett naturligt sätt 
 
Det finns en marknadsstrategi formulerad i affärsplanen som ligger till grund för företagets 
strategi. För att kunna konkurrera måste företag finna  sin unika kompetens att utgå ifrån. 
Westerberg (1996) har tagit fram en modell som Ferruform cheferna har använt för att placera in 
sitt företag.  
 
Ferruform säger sig vara lite av sökare vad gäller sin position på marknaden. Inom segmentet 
”nischspecialist”, ”Nisch företag med låga kostnader” eller ”lågkostnadsspecialist” med inslag av 
”Nischopportunist” verkar vara en gemensam uppfattning var Ferruform ska placeras in. , 
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Figur 11 Marknadsstrategi. Ju mörkare skuggning desto tydligare passar Ferruform in i det segmentet enligt empiri. 
 
De flesta respondenterna menar att företaget var ”nisch opportunist” direkt efter bolagiseringen. 
Det är kanske inte så konstigt att svaret blev så eftersom förutsättningarna blev helt nya för 
Ferruform efter 30 år som division. Man kan anta att föreget inte visste exakt vad man skulle 
jobba med och tog på sig att räkna offert på de flesta jobb som förfrågades. Vad som kan sägas 
om Ferruform är att det är ett legoföretag idag, jobbar med långa serier, relativt få och specifika 
kunder med relativt hög kostnadseffektivitet. Produkterna är relativt väl avgränsade vilket gör att 
Ferruform borde gå att placera i segmentet ”Nischspecialist”. 
 
När ekonomistyrningen ej uppmuntrar chefer att fatta beslut som gagnar helheten i företaget  så 
har styrningen dålig målöverensstämmelse. (Macintosch, 1994; Abernethy & Brownell, 1999) 
Ferruform har  en gemensam bonus för alla anställda i företaget. Några speciella incitament för 
att uppmuntra chefer att fatta beslut som gagnar företagets helhet finns ej. Större beslut som kan 
påverka företaget långsiktigt fattas ofta i samförstånd varför enskilda chefer inte kan fatta ett 
tvivelaktigt beslut själv säger VC.  
 
Ekonomistyrningen borde uppmuntra till att ta beslut som är företagsekonomiskt fördelaktigt. Det 
saknar Ferruform. Visserligen kan enskilda chefer vid större investeringar ej fatta beslut som är 
negativa för företaget. Däremot i andra sammanhang är det lättare att genomföra mindre 
investeringar som inte gagnar helheten.. 
 

Delslutsats 2  
Genom att förmedla företagets vision och affärsidé försöker företag att skapa ett samförstånd om 
företagets situation och möjlighet till utveckling bland de anställda. På så sätt kan företag försöka 
förändra och skapa en förståelse för den nya situationen som ett företag säger sig befinna sig i. 
Att använda sig av olika modeller som systematiskt jobbar sig igenom företagets arbetssätt kan 
vara ett bra arbetssätt för att kunna påvisa resultat. Resultaten kan med fördel även verifieras med 
någon form av uppföljning. Däremot verkar nybildade bolag vara lite osäkra i sin nya roll vad 
gäller segmentval för konkurrenssätt. I sin iver tycks företagen ofta ta affärer där det kan finnas 
en möjlighet, istället för att fokusera på företagets egentliga vison och affärside. Det finns ofta 
riktlinjer och strategier men dessa är inte alltid inarbetade. Avdelningarna följs enbart på 
kostnadsnivå och nyckeltalen finns på aggregerad nivå. Om nyckeltalen fanns på avdelningsnivå 
skulle det uppmuntra sparsamhet med företagets resurser på ett annat sätt eftersom alla aktiviteter 
rörande ekonomi skulle slå igenom på avdelningens egna nyckeltal. 
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5.2.3. Gränsskapande styrmodeller 
 
Simons (1995) visar i sin gränsskapande styrmodell hur företag kan avgränsa sin verksamhet på 
olika verksamhetsområden. Ferruform har idag en naturlig avgränsning i Europa eftersom de 
anser att företaget inte klarar av att leverera utanför Europa på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
Det är rimligt att Ferruform närmaste framtiden även håller sig inom Europa eftersom de 
befintliga kunderna redan finns där. Att hoppa på nya marknader på egen hand är ett vågspel som 
kan bli ödesdiger t om man inte lyckas med sin satsning. Däremot säger Ferruform att de 
undersöker förfrågningar från kunder om att gå utanför Europas gränser om kund så önskar. Att 
kunden kräver det vet Ferruform redan via sin kundundersökning varför det inte är helt 
främmande för företaget.  
 
På produktsidan anser Ferruform att avgränsningen är tydlig. Här har man sagt att företaget ska 
jobba med formning av plan plåt upp till 30 mm vilket kan anses som tydligt. Vad gäller 
prissättningen så finns det tydliga ägarkrav som måste uppfyllas vilket måste beaktas vid 
prissättningen. Märk väl är att avkastningskravet sträcker sig över en konjunkturcykel varför 
marginalen måste vara större och mindre beroende på om det är låg eller högkonjunktur. Detta 
gör prissättningen genast osäkrare. Marknadssidan säger samtidigt att det är svårt för nya aktörer 
att komma in på nya kunder. Därför måste Ferruform lägga pris på vissa artiklar som i princip 
inte ger någon avkastning överhuvudtaget. Företaget får helt enkelt försöka trimma in 
produktionsprocessen och sänka kostnaderna i takt med någon form av inlärningskurva på vissa 
nya artiklar. Det resonemanget måste bygga på en stark tro på förbättringspotential i sin 
verksamhet. Om strategin inte lyckas kommer företaget snart att få problem. Samtidigt om 
Ferruform inte kommer in på nya kunder är inte detta heller bra på lång sikt.     
 
Anthony & Govindarajan (1998) och Andersson et.al. (1997) beskriver värdekedjan som något 
företag måste känna till för att se var företaget skapar kundvärde. Ferruforms kunder är  
fordonsindustrin direkt eller till någon stor systemleverantör till densamma. På leverantörssidan 
köper Ferruform ofta direkt av leverantörer utan mellanhänder som är olika stålverk i Europa. En 
del artiklar såsom smide köps ofta av smidesleverantörer som i sin tur är köpta av stålverk. Här 
kan man se att Ferruforms värdekedja är ganska kort med få mellanled. Det kan anses positivt 
eftersom priset blir lägre och leveranstiden kortare utan mellanhänder, även flexibiliteten vid 
olika former av störningar ökar.  
 
De konkurrensfördelar Ferruform säger sig ha, är bland annat att kunder kan köpa färdiga 
artiklar, produktutveckling kan erbjudas, ligger nära stålet, flexibel och modern 
produktionsapparat. Kunder köper av Ferruform på ett relativt lå gt pris, bra leveransprecision och 
kvalitet. Att jobba med lågt pris, bra leveransprecision och bra kvalité är en grundläggande 
parametrar för alla leverantörer och kan knappast anses unika. Däremot genom att vara en 
kompetent samarbetspartner med kund borde ge konkurrensfördelar. Att ligga nära stålet borde 
utjämnas med att ligga långt från kunden, trots att ett fraktstöd finns. En modern 
produktionsanläggning och flexibel produktionsapparat kan visserligen ge konkurrensfördelar 
men kan inte heller de anses som unika.  
 
Häckner (1998) skriver om den yttre och inre effektiviteten som även bygger på värdekedjan. 
Krav på den yttre effektiviteten har Ferruform fångat upp med tio punkter som kund kräver av 
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alla leverantörer i framtiden. Här har Ferruform väldigt klara och tydliga krav som ställs i 
framtiden. Ferruforms uppgift blir nu att bryta ner dessa krav till olika mål och strategier inför en 
implementering i företaget. 
 
Den inre effektiviteten Häckner (1998) handlar om hur effektivt företag nyttjar sina resurser. 
Ferruform nämner själv ett antal områden som går att effektivisera. Effektiviteten i produktionen 
går alltid att effektivisera, inköp och logistik har potential inom leveransprecision, pris och 
leverantörsutveckling. Framtagning, tillverkning och renovering av stora pressverktyg är ett annat 
område säger företaget. ULI föreslår även ”in-sourcing” av vissa tillverkningsresurser. ULI anser 
att kompetens på verktygsutformning, funktion och pressning är unika områden som Ferruform 
redan har gediget kunnande inom. Det borde gå att utnyttja bättre. Sälja ut överkapacitet 
(legotillverkning) på verksamheter som mekaniska verkstaden avslutar ULI.  
 
Företaget jobbar med WCP som ett strukturerat förbättrings verktyg varför effektiviseringen i 
produktionen borde bli bättre hela tiden. När det gäller pressverktygen och ”in-sourcing” så kan 
det vara en  god ide. Det finns troligen stor potential på detta område då det faktiskt är Ferruform 
som sitter på den unika kärnkompetensen, pressning och pressverktyg. Det kan ses som slöseri att 
”ge bort” denna kunskap till andra. Här finns förutsättningar att korta ner ledtiden och öka den 
inre effektiviteten och kanske rent av att skaffa en konkurrensfördel relativt sina konkurrenter.  
 
Däremot stämmer det inte överens med det nätverk som är skapat just för att täcka upp 
kompetensluckor hos enskilda företag. Det logiska vore att samarbeta med en specialist inom det 
egna nätverket. Samma resonemang kan man föra på ULIs önskemål att fylla kapacitetsluckor 
inom den egna mekaniska verkstaden genom att ta på sig externa jobb. Om Ferruform vill bli bäst 
i världen, gäller det att fokusera på sin kärnverksamhet. Varje aktivitet utanför kärnverksamheten 
tar ledningens tid i anspråk i olika omfattning. Icke konkurrenskraftiga aktiviteter bör kanske 
övervägas att ”out-sourcas”, vilket VC propagerade. 
 
Anthony & Govindarajan (1998) säger att värdekedjan består av tre huvudområden. 
? Kopplingen företag - leverantör 
? Kopplingen företag -kund 
? De interna kopplingarna inom företaget 
 
För Ferruform stämmer det in. Idag finns vissa samarbeten både på kund och på leverantörssidan 
genom exempelvis EDI. Med leverantörer finns ett annat samarbete i fråga om ett nätverk. I 
framtiden kommer säkert produktutvecklingen ske betydligt mer intimt med både kund och 
leverantörer främst på produktutvecklingsstadiet säger Ferruform. Antalet leverantörer kommer 
dessutom att fortsätta minska samt bli större säger ULI. Anledningen till att Ferruform är villig 
att följa denna trend är att företag som jobbar med ren legoproduktion har bara den parametern att 
jobba med för att öka sina marginaler. Är man däremot med och utvecklar, provar och lämnar 
garanti på artiklar kan man ta ett högre pris och öka företagets marginaler säger Ferruform.  
 
Det senare scenariot som Ferruform påvisar är även högst troligt med tanke på bland annat de 
kundkrav som ställs i framtiden. Näringslivet har dessutom under lång tid präglas av out-sourcing 
och specialisering.  
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Delslutsats 3 
Företag som undersöker möjligheten till expansion utanför Europa bör göra detta tillsammans 
med en kund. På så sätt minskas expansionsrisken väsentligt. En sådan expansion skulle 
förmodligen kunna bygga på att kund åtar sig att köpa ett visst volymvärde under några år. 
Företag som säger sig vilja bli bäst för att kunna konkurrera bör försöka skapa nya 
konkurrensfördelar exempelvis med ny teknik, unik produktionsprocess eller unika 
produktfunktioner. Företag bör dessutom samverka inom olika utvecklingsprojekt där framtida 
konkurrensfördelar bör kunna genereras. Stödfunktioner har historiskt aldrig blivit riktigt 
konkurrensutsatta inom företag. Med värdekedjan och den inre effektiviteten kan företag börja 
analysera delarna på ett klarare sätt. Att konkurrensutsätta stödfunktioner borde vara ett naturligt 
arbetssätt eftersom dessa ingår i värdekedjan.  
 

5.2.4. Interaktiva styrmodeller 
 
Simons (1995) sista styrmodell är den interaktiva styrmodellen. Modellen syftar att upptäcka 
strategiska förändringar i företagets omgivning inriktad att ge VD och högsta ledningen 
beslutsunderlag. Ferruform säger att stor del av ledningsgruppens tid går åt att diskutera just 
omvärldsfaktorer som rör företaget. Marknadsavdelningen har information om konkurrenter, 
konjunkturer och liknande. Marknadsavdelningen har även god kontakt med moderbolaget som 
delger Scanias framtidsutsikter och förväntade inriktningar på marknaden vad gäller exempelvis 
volymer, marknader och prisbild. Information från bland annat marknad används när olika 
framtidsstrategier läggs fram. Investerings, bemannings, försäljning planer samt finansierings 
analyser är exempel på analyser som företaget gör. Analyserna har olika tidshorisont, men 
normalt jobbar man med tre års framförhållning. Planerna revideras med jämna mellanrum.  
 
På teknik sidan finns det en ”bevakning” på vad som händer på marknaden. Samarbete sker med 
både Universitet och IVF (Industri och Verkstads Föreningen) Ferruform deltar dessutom i några 
utvecklingsprojekt.  
 
Ferruform verkar få tag i viktig information rörande olika omvärldsfaktorer. Idag får man mycket 
”gratis” av moderbolaget men på sikt kommer säkert det att förändras. Ferruform bör se över 
denna viktiga post framförallt på marknadssidan. På tekniksidan driver man däremot själva sina 
projekt och har god kontroll över dessa.  
 
Dermer & Lucas , (1986) pratar om ”styrningens illusion” som när man styr verksamheten utan 
att hänsyn till verkligheten, så är man blind för de signaler som den interaktiva styrmodellen 
genererar. Det är viktigt att ledningen tar hänsyn till de signaler som bland annat ges från 
marknadssidan. Om Ferruform inte tar avvikande signaler till sig är det stor risk att företaget kan 
råka ut för svårhanterliga situationer. Exempelvis felsatsningar på: produkter, marknader, teknik 
eller fel bemanning vid kraftiga konjunkturnedgångar. 
 
Att välja rätt tillväxtstrategi är viktigt enligt (Andersson et.al. 1997) Företaget satsar inte på 
någon speciell utvecklingsstrategi. Tillväxt ska ske bland annat genom att ta marknadsandelar 
samt söka sig till nya marknader säger Adm. och VD. Utveckling ska även ske både med ny 
teknik där så är möjligt men  även befintlig teknologi ska användas och förfinas. Produkterna ska 
även framöver vara desamma, däremot kan Ferruform knappast konkurrera på riktigt ”enkla” 
artiklar säger företaget. I framtiden anser ULI att dagens kunder bör kompletteras med en ny 
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bransch, förslagsvis byggbranschen. Fördelen skulle vara att utjämna konjunktursvängningar 
samt att teknologin till de två branscherna är likartade. Dessutom bör Ferruform även ta fram en 
egen produkt för att profilera sig bättre avslutar ULI. 
 
Ferruforms strategier stämmer väl in på tillväxtstrategin Andersson et.al. (1997) presenterar. 
Ferruform medverkar i olika projekt rörande ny teknologi i samarbete med samarbetspartner. 
Produktutveckling sker tillsammans med kund idag och man försöker skapa tillväxt genom att 
öka marknadsandelar. Däremot har inte Ferruform börjat se på nya marknader ännu, men vet att 
kunder kan komma att kräva detta. ULI.:s förslag att söka sig till andra branscher med likvärdiga 
produkter skulle ske med en diversifiering enligt Johansson et.al. (1997). Ferruforms strategier 
för tillväxt kan uppfattas omfattande, men kan förmodligen förklaras med den korta tid företaget 
varit eget bolag. En division jobbar inte med tillväxtfrågor. Holmberg (1990) bekräftar detta när 
hon säger att en division kännetecknas av djup specialisering och ledningen försummar på så sätt 
den långsiktiga affärsutvecklingen.  
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Figur 12 Tillväxtområden Ferruform ska jobba inom. 
 

Delslutsats 4 
Företag tycks jobba proaktivt med olika samarbetsprojekt framförallt inom tekniska områden. 
Däremot saknas det helt naturliga signaler som påvisar förändringar i företagets närhet. Exempel 
på förändringar kan vara konjunktursvängningar i närliggande branscher, nytillkomna 
konkurrenter eller dylikt. 
 

5.3. Balanced scorecard 
 
Balanced scorecard (BSC) (Lundberg, 1999) har på senare år fått en viktigare roll i 
ekonomistyrningen. Syftet med BSC är att belysa företaget ur olika infallsvinklar. Vad som kan 
anses nytt med BSC är att företaget sätter mer fokus på kund och lärande perspektivet tydligare 
än tidigare. Jag har placerat in Ferruform i de olika perspektiven på ett sammanfattande sätt, för 
att se deras status.  
 
 



Analys 
 

 -48-  

Kursiv text visar på vad Ferruform säger sig sakna. 
 
 
Kundperspektiv 
Mål Mått 
Både intern och extern kund 
ska vara nöjd 

Mjuka nyckletal, kundtillfredsställelse, Leveransprecision, Kvalité, Intäkter, 
Kundavvikelser, Antalet uppdrag/tidsenhet, Antalet uppdrag utförda enligt 
tidsplan 

Strategi 
Se affärsiden, Synliggöra vad Ferruform är bra respektive dålig på. Samarbeta med kund. Bättre planering , 
(Kanban) Minimilager för kritiska artiklar. Införa QS9000 (berör alla perspektiven 
 
Lärandeperspektiv 
Mål Mått 
Ferruform ska vara bäst, 
Processtänkande  

Mäta kundkraven, % utvecklingssamtal som är gjorda Mjuka nyckeltal, 
Aktivitetslista 

Strategi 
Policy tas fram, Utvecklingssamtal, Införa QS9000, Utbildning Enkät undersökning av personalen, WCP, 
Benchmarketing, Nätverket 
 
Finansielltperspektiv 
Mål Mått 
Uppfylla ägarkrav över 
konjunktur cykel 
Affärsmässighet 

Räntabilitet, soliditet Prognos kostnader Mäta vad som är lönsamt Antal 
förbrukade mantimmar/projekt 
 Kostnadsuppföljning/fördelningsnycklar 

Strategi 
WCP. Bryta ner kostnader på avdelningsnivå. Varje avdelning borde ha egen resultaträkning Inför egna 
kostnadsställen för större projekt .Bättre kontroll kostnader,  Relevant prissättning, Ekonomisk styrning av projekt  
 
Processperspektiv 
Mål Mått 
Vara bäst i världen slutet år 
2002, Öka ekonomiskt 
kunnande,  förståelse av 
kvalitetsproblem 

Kvalité, leveransprecision, Förebyggande underhåll maskiner Mäta vad som är 
lönsamt OPE/OCE, Kapabilitetsmätningar. Kvalitetsuppföljning internt mellan 
processerna Förfina utfall/avdelning Prissättning, resultatuppföljning, fakturering 
/utbetalda omkostnader. 

Strategi 
Volymflexibilitet. Skapa engagemang runt arbetet. WCP, Anställningsformer, skiftformer, Öka processäkerheten 
,Centralprognosanalys, planera mot hela värdekedjan proaktivt. Logistikutveckling, Ändra organisationen från 
funktion till process Utveckla internstyrningen Arbeta ut mot verkstaden mera, Produktutveckling, Kartlägga var 
kostnader uppstår i företag. 
 
Leverantör 
Mål Mått 
Sänka kostnader och Höja 
kompetensen hos  
underleverantörer 

Saknas 

Strategi 
Anpassa leverantör mot Ferruforms krav. Samarbeta och utveckla leverantörer mot världsklass. Byt ut svaga 
leverantörer. Skaffa kompetens för att analysera leverantörs process, ev. konsult Anställa leverantörsutvecklare 
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När man placerar in Ferruform ekonomistyrning i ett balanced scorecard perspektiv ser man att 
det till stora delar inte finns några uttalade gemensamma mål, mått eller strategier. Orsaken kan 
vara att Ferruform inte använder sig av begreppen som balanced scorecard gör. Det visar sig ändå 
att Ferruform tycks ha relevanta mål mot alla perspektiven. Vad som saknas genomgående är 
mjuka nyckeltal och en bakomliggande strategi. Bland annat VD är medveten om detta  och ser 
det även som en brist men påpekar att företaget är inte moget ännu för mjuka nyckeltal. Vid 
bolagiseringen förändrades som tidigare nämnts en hel del, varför det är naturligt att vissa brister 
finns. De mått som används är dessutom på aggregerad nivå varför ett engagemang från de 
anställda på ”golvet” förmodligen kan vara svårt att skapa.  
 
Jag har tidigare nämnt Dermer & Lucas , (1986) som pratar om ”styrningens illusion”. Det 
resonemanget stämmer bra in även här. Ferruform bygger sin verksamhet till stor del runt WCP 
som i sin tur bygger på ett engagemang från de anställda. Det vore bra för företaget om man 
visste vad personalen kan och tycker om WCP i realiteten. Idag har man en tro att WCP är 
allmänt accepterad men några nyckeltal på att så är fallet saknas. Detsamma gäller kund och 
leverantörsperspektiv. På detta område borde Ferruform satsa mycket kraft på eftersom 
exempelvis missnöjd personal lätt återspeglas av missnöjd kund i form av sämre kvalité och 
leveransprecision. VD och ULI nämner även att leverantörer borde finnas med i mätningarna.  
 

Delslutsats 5 
Företag som ombildas från division till bolag tycks lida av ”divisionssjukan” en viss tid efter 
förändringen. En division kännetecknas bland annat av djup specialistorientering, långtgående 
specialisering av arbetsuppgifter samt utnyttjar stordriftsfördelar. Den långsiktiga 
affärsutvecklingen försummas med att ledningen överhopas av operativa problem av kortsiktig 
natur. Åtgärder inriktas på förbättring av relation kostnader och intäkter i befintliga koncept. Det 
skulle kunna förklara de produktionsinriktade nyckeltal som finns idag. Nyckeltalen som finns i 
företaget är förmodligen kvar sedan ”divisionstiden”. Ett bolag kräver en helt annan styrning. 
Balanced scorecard är en bra modell att jobba med för företag. Däremot bör BSC kompletteras 
med ett leverantörsperspektiv. På sätt skulle hela värdekedjan täckas in på helt och hållet. På så 
sätt skulle ekonomistyrningen få ett bättre helhetsperspektiv.  
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6. Sammanfattande slutsatser 
 
I det sista kapitlet drar jag slutsatser från min undersökning. Teori och empiri är jämförda i ett 
analyskapitel. Kapitel sex återför analysens svar, och ger även svar på mina undersöknings-
frågor samt frågorna i syftet. Slutsatser på arbetet dras utifrån detta. Kapitlet avslutas med ett  
förslag på fortsatt forskning. 
 
Motiven bakom en bolagisering kan vara att det bolagiserade företaget ska bli mer flexibelt och 
ges möjligheten att gå ut på marknaden och söka nya kunder samt kunna knyta egna avtal. På så 
sätt skapas en helt annan form av affärsmässighet mot vad en division förmår. De skillnader  som 
uppstår vid bolagiseringen är främst att ägarna sätter upp traditionella styrnyckeltal som 
räntabilitets krav och soliditet som utvärderas kontinuerligt på styrelsemötet varje kvartal. 
Organisatoriskt tillkommer bland annat en marknadsavdelning och en utökad inköps avdelning. 
 
Enheter inom bland annat divisioner är ofta styrda som funktionsorganisationer med en hård 
specialisering mot ett specifikt område. Styrningen präglas av skalekonomi och närhet till den 
operativa driften. Nybildade bolag som kommer från en sådan typ av styrning kan lida av vad jag 
benämner ”divisionssjukan”. Det vill säga att ledningen överhopas med kortsiktiga operativa 
problem så den långsiktiga affärsutvecklingen försummas, chefer saknar incitament att skapa 
förändringar och har svårigheter att hantera en snabb expansion. Hur kostnader uppstår och 
fördelas utanför själva produktionen inom företaget saknas. Omvärldsfaktorer och mjuka 
nyckeltal beaktas inte i någon större utsträckning. Det kan antas att även andra typer av 
tillverkande företag kan ha samma symptom. 
 
För att stärka kopplingen mellan den operativa och den strategiska styrningen bland tillverkande 
företag kan de befintliga modellerna som återfinns i studien med fördel användas. Framförallt 
modellerna balanced scorecard (Kaplan, Norton; 1992) och Simons (1995), som tillsammans 
skapar en effektiv koppling mellan den operativa- och strategiska styrningen, har visat sig vara 
gångbar. 
 
Hur ekonomistyrningen ska utformas beror på det enskilda företagets situation. Däremot vill jag 
lyfta fram några punkter som kan anses generella för företag vid utveckling av ekonomi-
styrningen (punkt ett gäller dock enbart bolagiserade företag) : 
 
1) Företagsledningen måste förstå och acceptera att styrning av ett bolag inte är detsamma som 

styrning av divisionsenhet.  
2) Företag måste lära sig och förstå den värdekedja företaget verkar inom. 
3) Företag måste förstå att även leverantörer skapar kundvärde. 
4) Företag måste ta reda på vilka krav kunder ställer på företaget för att höja den yttre 

effektiviteten och inte bara jobba med den inre effektiviteten. 
5) Sätta upp mål för företaget och se om befintlig organisationsutformningen är lämplig att utgå 

ifrån vid utvecklingen av ekonomistyrningen. 
6) Företag kan med fördel använda ett balanced scorecard utökat med ett leverantörsperspektiv 

för att täcka in värdekedjan fullt ut. 
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6.1. Metodkritik 
 
Mitt arbete har fortskridit på ett tillfredställande sätt fram till det var dags med intervjuer till min 
empiri. De intervjuer jag gjort på ”mellanchefs” nivå har fungerat bra medan intervjuerna med 
ledningsgruppen har varit besvärliga att boka in. Ett flertal intervjuer har fått ombokas, vilket 
gjorde att ”empiri” fasen tog längre tid än beräknat. Bakgrunden till detta kan tillskrivas dels den 
hastigt kommande lågkonjunkturen som drabbade, bland annat, lastbilsbranschen under 
förvintern 2000. Lågkonjunkturens intåg gjorde även Ferruforms fakturering minskade kraftigt 
vid ungefär samma tid. Under för våren 2001 fattade ledningen för Ferruform ett beslut att varsla 
100 man från Ferruform. Diskussioner och förhandlingar rörandet varslet har till viss del tagit 
ledninge ns tid i anspråk och det har i sin tur ”drabbat” mig. Dels har ett företagsuppköp som 
Ferruform diskuterat under våren även det till viss del tagit ledningens tid. Däremot har 
ledningsgruppen på ett bra sätt alltid försökt hitta nya lämpliga intervjutider. 
 

6.2. Förslag på fortsatt forskning  
 
Fallstudie företaget tar upp två huvudproblem: 
 
1) Företaget jobbar bara med kostnadscenter. Ett önskemål att införa resultatenheter är ett 

önskemål för att skapa en mer relevant bild av företagets ekonomistyrning.  
2) Företaget är idag funktionsindelat vilket innebär att det idag saknas formella systemägare vid 

tvärfunktionella aktiviteter. 
 
De två punkterna har var för sig beaktats och analyserats i denna studie. Däremot undersöka hur 
de två punkterna skulle införas tillsammans har ej utretts.  
 
En vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur tillverkande företag kan process-
organiseras och samtidigt skapa resultatenheter i form av profit centers. Ämnet jag föreslår är ett 
ytterst komplext område varför en klar och tydlig avgränsning behövs för att rymmas inom 
ramarna för ett examensjobb. 
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Intervjuguide  
 

Frågor till VD + ekonomi ansvarig 
 
Önskar företaget att någon information skyddas på något sätt?  
 
1. Företagets historia?  

2. Beskrivning av verksamheten och era produkter? 

3. Organisationens struktur, ägarstruktur & uppbyggnad av verksamheten?  

4. Vilken ägare har företaget?   

5. Vad är företagets affärside och vision 

6. Vad var motiven till bolagisering 

7. Varför kunde det inte vara som det var tidigare eftersom mycket av bolagiseringen skulle 
även ha gått att utföra i den tidigare divisionen? 

 
8. Vilka praktiska skillnader kom till vid bolagiseringen? 

9. Vilken skillnad blev det i styrningen av bolaget? 

10. Vad blev bättre/sämre? 

11. Vilka krav ställer ägarna? Hur ofta utvärderas dessa? 

12. Tycker du att de mått och krav som ställs på företaget är verkningsfulla, relevanta och 
fyller sitt syfte  

Frågor till Ledningsgruppen 
 
13. Hur styr du din verksamhet idag och Vilka hjälpmedel har du för att styra verksamheten? 

14. Hur/vad mäter ni av ert företag och hur ofta utvärderas måtten? 

15. Fungerar ekonomistyrningen tillfredställande idag/är den anpassad för er verksamhet?  

16. Varför har ni valt just dessa mått till er uppföljning och vad vill ni få ut av dessa? 

17. Anser du att nyckeltalen ger dig nog information för att styra din verksamhet? 

18. Vad gör ni om ett nyckeltal börjar avvika på negativt sätt?  

19. Hur förmedlas företagets värderingar, syften och inriktning? 

20. På vilket sätt gagnar ekonomisystemet helheten i företaget.  

21. Kan en chef fatta beslut som gagnar sin egen avdelning men ej helheten och på vad sätt?  

22. Hur skapas delaktighet bland de anställda? 

23. Tror du att alla i företaget känner till företagets affärside/vision?  

24. I vilken grupp, utifrån figur 4 , passar företaget in? Varför? 

25. Har företaget en uttalad marknadsstrategi att konkurrera utifrån 

26. Finns det handlingsplaner eller liknande för att upptäcka och möta strategiskt viktiga 
förändringar i företagets omgivning och hur ser dessa ut i såfall? 
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27. Tar och På vilket sätt, tar företaget hänsyn till strategiska förändringar i sin omgivning? 

28. Hur ska företaget fortsätta utvecklas? I vilken ruta i figur 5 skulle du vilja placera in ert  

29. Varför har ni valt just denna inriktning och ingen annan? 

30. Hur vet ni att ni valt rätt segment för er?  

31. Finns det klara gränser för personalen inom vilka accepterade område som företaget skall 
verka inom och vilka är de? 

 
32. Varför har ni valt just dessa och ingen annan? 

33. Vilka är era kunder och vilka är era kunders kunder?  

34. Vilka är leverantörerna och vilka är leverantörernas leverantör? 

35. Vet ni vilka krav kunden ställer på er i framtiden 

36. Nämn tre områden som går att effektivisera i er process? (specifikt, visa även bild xx)  

37. Vilka konkurrensfördelar har företaget mot konkurrenter och varför köper kund av er? 

38. Försöker ni och i såfall hur och varför, knyta/samarbete till era leverantörer 

39. Vilka effekter har detta gett i såfall? 

40. Hur kommer ev. samarbete utvecklas i framtiden tror du 

41. Försöker ni och i såfall hur och varför,  knyta/samarbete till era kunder 

42. Vilka effekter har detta gett i såfall? 

43. Hur kommer ev. samarbete utvecklas i framtiden tror du 

44. Har ni  några mål gentemot kunder och i såfall varför just dessa?  

45. Vilka mått använder ni för att uppnå målen och mäta hur kunderna uppfattar 
organisationen, i form av förväntad kvalité och upplevd kvalité? 

 
46. Vilka strategier finns bakom de mått ni använder? Är de uttalade 

47. Vilka mål har ni mot lärandet, nytänkande och hur kan företaget fortsätta att förbättra sig i 
framtiden inom organisationen? 

 
48. Vilka mått använder ni för att uppnå?  

49. Vilka strategier finns bakom de mått ni använder? Är de uttalade 

50. Vilka mål har ni mot finansiella perspektivet? 

51. Vilka mått använder ni för att uppnå målen? 

52. Vilka strategier finns bakom de mått ni använder? Är de uttalade 

53. Vilka mål har ni för att bli bra på att fortsättningsvis kunna konkurrera mot kunder?  

54. Vilka mått använder ni för att uppnå målen? 

55. Vilka strategier finns bakom de mått ni använder? Är de uttalade 

56. Vad saknar du i din styrning av verksamheten kortsiktig och långsiktigt? 

57. Hur ska ekonomistyrningen utformas för att nå ut till de anställda? 



 

 -56-  

58. Hur kan ekonomistyrningen vidareutvecklas i företaget anser du? 

Frågor till ledningsgruppen + ”mellanchefer” 
 
1. Hur styr du din verksamhet idag och Vilka hjälpmedel har du för att styra verksamheten?  

2. Hur följer du upp din verksamhet och vad saknar du i din uppföljning både långsiktigt och 
kortsiktigt för att styra din avdelning effektivt sett ur ett balanced scorecard perspektiv? 

 
3. Välj tre av de kundkrav som ni har och som du anser att din avdelning bäst kan bidra med 

för att möta kundkraven? 
 
4. Kan du idag jobba med dessa frågor på ett effektivt sätt, och vad saknar du i såfall? 

 
10 Krav från fordonskunder: 

 
a) Produktkvalité, funktion 
Produkten innehar vissa kvalitetskrav (50-200 ppm) 
b) Leveransprecision 
Rätt tid och rätt mängd 
c) Produktutveckling 
Leverantörer ska självständigt kunna utveckla produkter (i samarbete med kund ibland), 
föreslå förbättringar till produktutformning/process. Samarbete kund/leverantör 
d) Global närvaro 
Leverans ska kunna ske inom tre dagar. Kunden vill ej belägga leverantör med mer än  
30% för att hantera volymsvängningar. Fördel om leverantör har kunder i olika branscher 
e) QS 9000 certifierad 
f) Volym flexibilitet 
Leverantörer ska klara volymuppgångar på 15% inom tre månader. Leverantör informerar 
kund om flaskhalsar 
g) Risk management 
Handlingsplaner och beredskap vid ”katastrofer” (brand, större haverier i nyckelprocesser) 
h) Ständiga förbättringar 
Ha utvecklingsplaner för ständiga förbättringar 
i) Underleverantörer 
Underleverantörer ska klara samma krav som leverantören 
 
Ordlista till empiri avdelningsbeteckningar samt begrepp och förkortningar:  
 
Ledningsgruppen: 
? VD= Verkställandedirektör 
? Adm.= Administration 
? T= Teknik 
? VC= Verkstadschef 
? ULI= Underhåll, Logistik & inköp  
Mellanchefer: 
? PL= Produktionsledare 
? PT= Produktionsteknik 
? PrE= Produktionsekonomi 
? Q= Kvalité 
? In/Log= Inköp & Logistik   
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Övrigt: 
? OPE (Overall Process Efficiency)= Är ett nyckeltal som anger hur effektivt gruppen 

nyttjar maskinerna i processen 
? OCE-tal (Overall Capacity Efficiency)= är ett nyckeltal som anger hur effektivt 

organisationen nyttjar maskinernas totala kapacitet. 
? Kapabilitetsmätning= Hur bra kvalité en maskin klarar av att producera 
? QS9000= Ett kvalitetssystem som fordonsindustrin använder och kräver av sina 

underleverantörer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




