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Abstract 

Swedish industrial companies are still experiencing pressure on profitability after the financial 

crisis of 2008, which increases the need for a well-functioning financial control. Customer 

demands and new global competitors increase. This has lead to a greater focus on adapting their 

financial control systems to fit the changing business environment, organizational structure and 

corporate strategy to enhance their competitiveness. Industrial companies combine budgetary 

control to a greater extent with economic forecasts or balanced scorecards to obtain a more 

future-oriented budgetary control system with updated information from the outside world, which 

is also called hybrid control. The aim of this study was to develop a better understanding and a 

comparison of how the business environment, organizational structure and corporate strategy 

affect the hybrid control for the companies selected. To fulfill the purpose of this study, the 

authors used a qualitative study to explore two different hybrid control systems within two 

industrial companies. The study found that the corporate hybrid control for one of the companies 

was characterized by a budget dominated system and the other by a scorecard dominated system. 

The conclusion for the study was that both hybrid systems are greatly influenced by the business 

environment and strategy. It can be explained by the industrial sector conservative character 

when changes in the organizational structure do not occur at the same rate as in the other 

variables. It has been found that other factors, such as the business culture, help to explain the 

form of the hybrid control system. 
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Sammanfattning 

Svenska industriföretag upplever fortfarande en pressad lönsamhet efter finanskrisen 2008 vilket 

ökar behovet av en väl fungerande ekonomistyrning. Kundernas krav ökar liksom nya globala 

konkurrenter gör entré på marknaden. Det har inneburit ett större fokus på att anpassa sin 

ekonomistyrning efter omgivning, organisationsstruktur och strategi för att stärka 

konkurrenskraften. Industriföretag kombinerar budgetstyrning i större utsträckning med 

prognoser eller balanserade styrkort. Detta för att erhålla en mer framtidsorienterad styrning med 

uppdaterad information om omvärlden, även kallad hybridstyrning. Syftet med studien är att 

skapa kunskap om hur omgivning, organisationsstruktur och strategi påverkar industriföretags 

hybridstyrning. För att uppfylla studiens syfte använde författarna en kvalitativ metod för att 

undersöka olika varianter av hybridstyrning inom två industriföretag. Studien visade att 

fallstudieföretagen kännetecknas av en budgetdominerad och en styrkortsdominerad 

hybridstyrning. De två formerna av hybridstyrning påverkas i stor utsträckning av 

situationsvariablerna omgivning och strategi men inte lika mycket av organisationsstrukturen. 

Det kan förklaras av industribranschens konservativa karaktär då förändringar i 

organisationsstrukturen inte sker i samma takt som i de övriga variablerna. Studien visade även 

att andra variabler som affärskultur påverkar hybridstyrningens utformning. 

 

Nyckelord: Situationsbaserad teori, ekonomistyrning, balanserat styrkort, prognoser 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Den senaste globala finanskrisen påverkade industriföretagen negativt. Många svenska företag 

förlorade sin konkurrenskraft och än idag är tillväxttakten relativt låg (Sanandaji, 2015). 

Industriföretagen upplever en mer osäker omgivning i form av ökad global konkurrens, mer 

individualiserade kundkrav och ny snabb teknologisk utveckling. Produkternas livslängd har 

förkortats och kundernas preferenser förändras snabbare (Schönemann et al. 2015). Kraven på att 

utforma nya strategier som tar hänsyn till nya kundbehov får större betydelser. Företagen behöver 

därför anpassa en ekonomistyrning som klarar målen av finansiell och icke finansiell karaktär 

(Rogalski, 2012).  

 

Historiskt sett har budgetstyrning inom industriföretag ett starkt fäste i Skandinavien. Dock har 

styrmedlet under lång tid utstått mycket kritik (Ekholm & Wallin, 2000). Kritiken bygger på 

brister i den yttre effektiviteten eftersom budgeten inte tar hänsyn till icke-finansiell information 

vilket är en betydande faktor i dagens snabba affärsklimat. Det försvårar således att skapa en 

uppfattning hur kundbeteenden och konkurrens förändras. Istället läggs alltför stort fokus på 

kostnadskontroll internt (Lindvall, 2011).  

 

Till följd av kritiken och en föränderlig omvärld har det blivit vanligare att årsbudgeten 

kombineras med andra flexibla styrmedel för att erhålla en mer tillförlitlig information om vad 

som sker i omvärlden (Ekholm & Wallin, 2000). Budgeten kompletteras i större utsträckning av 

nya mått och metoder för icke-finansiell mätning. Kombinationen skapar en mer balanserad 

styrning som kan kallas hybridstyrning och motiveras vetenskapligt som en kombination mellan 

traditionell årsbudget och prognoser alternativt balanserat styrkort (Ekholm & Wallin, 2000; 

Henttu-Aho & Järvinen, 2013). 

 

Forskningsstudier inom området situationsbaserad ekonomistyrning har framförallt studerat hur 

budgetstyrning påverkas av situationsvariabler. Studier som klarlägger samband inom området är 

begränsade och det är endast åtta år sedan finanskrisen inträffade vilket tydliggör ett större behov 

av mer forskning (Otley, 2016). Den situation som finanskrisen orsakade synliggjorde behovet av 

ekonomiska styrmodeller som var anpassade efter förändringar i omgivningen. Finanskrisen 

tydliggjorde behovet av modeller för situationsbaserad ekonomistyrning inom industriföretagen 

som traditionellt använt sig av budgetstyrning. Även om omgivningens förändringar är 

omfattande påverkas företag i olika utsträckning.  

 

Forskare menar att det behövs förnyad kunskap inom situationsbaserad teori och 

ekonomistyrning (Donaldson, 1994; Otley, 2016). Tidigare forskning är gammal och berör ofta 

enstaka situationsvariablers samspel med ekonomistyrning baserade på kvantitativa studier 

(Gyllberg & Svensson, 2002; Otley, 2016). Gyllberg och Svensson (2002) & Otley (2016) 

efterfrågar mer forskning hur fler situationsvariabler kan påverka utformningen av traditionella 
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ekonomistyrningssystem. Erfarenhet av hybridstyrning finns främst inom tjänsteföretag men allt 

fler industriföretag ser fördelen med styrmodellen. Hybridstyrningens utseende skiljer sig mellan 

företag då marknadsförändringar påverkar företagen på många olika sätt. Studier har visat att 

framförallt förändringar i omgivning, organisationsstruktur och strategi är variabler som har 

störst påverkan på företagets lönsamhet. En viktig frågeställning blir därför hur hybridstyrningen 

anpassas till företagets specifika situation. Det ger oss följande undersökningsfråga: 

 

Vilken betydelse har situationsvariablerna omgivning, organisationsstruktur och strategi för 

hybridstyrning i industriföretag? 

1.2 Syfte 

Syftet är att: 

 

 Ur ett ledningsperspektiv beskriva och jämföra hur hybridstyrningen skiljer sig mellan två 

industriföretag 

 

 Skapa förståelse för hur omgivning, organisationsstruktur och strategi kan påverka 

industriföretagens hybridstyrning 

 

1.3 Disposition 

Studien följer en klassisk disposition. I det första kapitlet presenteras bakgrund, 

problemformulering, undersökningsfråga och syften. Nästa kapitel bearbetar teorier och tidigare 

forskning inom situationsbaserad teori och ekonomistyrning. I metodkapitlet behandlas studiens 

tillvägagångssätt. Insamlat material från intervjupersoner presenteras i resultatkapitlet. Under 

analyskapitlet kopplas sedan resultat och teorier samman där företagen hanteras var för sig samt i 

en jämförande analys. I sista kapitlet besvaras undersökningsfrågan som presenterades i 

introduktionen. Kapitlet avslutar med en diskussion av studiens slutsatser och förslag på framtida 

forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram och är grundläggande för att 

kunna besvara studiens syfte. Kapitlet behandlar hybridstyrning och situationsvariablerna; 

omgivning, struktur och strategi. De utvalda teorierna avslutas sedan i en analysmodell. 

2.1 Hybridstyrning 

2.1.1 Prognoser som komplement till budgetstyrning 

I en modern ekonomistyrning finns möjligheter att kombinera olika styrverktyg vilket har blivit 

nödvändigt vid en ökad konkurrens. Företag upplever idag ett större behov av snabb 

informationsinhämtning och uppföljning (Sandalgaard, 2012). Prognoser kan upprättas flera 

gånger om året, medan årsbudgeten är detaljerad och fast förankrad för kommande verksamhetsår 

(Lindvall, 2011). Prognoser är mindre resurskrävande och detaljrika än budgetprocessen och 

fungerar som en handlingsberedskap inför framtiden. Den ger en aktuell information om 

framtiden och inkluderar ett fåtal nyckeltal som snabbt kan revideras vid behov (Hope & Fraser, 

2009). Prognoser är det vanligaste styrverktyget att komplettera budgeten i en hybridstyrning.  

 

Kombinationen mellan årsbudget och prognos skapar större nytta tillsammans än var för sig 

eftersom prognosen kompletterar budgetens stelhet och ensidiga fokus på finansiella nyckeltal 

(Ekholm & Wallin, 2000). Prognoser uppdateras vanligtvis kvartalsvis vilket gör att företag kan 

erhålla en fortlöpande uppdatering av företagens omgivning. Sandalgaard (2012) menar att 

prognoser är framtidsorienterade och kan uppskatta framtida utfall vilket håller budgeten 

uppdaterad när omgivningen kännetecknas som konkurrensutsatt. 

 

Slutligen ser forskningen en ökande trend att företag implementerar en hybridstyrning och 

budgetens roll förändras. Ekholm och Wallin (2000) menar att budgeten betydelse som styrmedel 

minskar men är viktig för att förse aktieägarna och externa parter med information om företagets 

finansiella situation. 

 

Rullande prognoser utgör ett komplement till budgetstyrning genom att integrera strategin i den 

operativa styrningen (Montgomery, 2002). Företagets strategier bryts ned och formuleras till 

operativa mål i den dagliga verksamheten medan årsbudgeten används som kontroll- och 

uppföljningsverktyg. Prognosernas framåtblickande syn kan vara nödvändig för att 

uppmärksamma förändringar i företagets omgivning. Bergstrand (2003) beskriver att valet mellan 

budget och prognoser beror på marknadens prognossäkerhet och produkternas 

omställningsförmåga. 

2.1.2 Balanserat styrkort som komplement till budgetstyrningen 

Balanserade styrkortet har med tiden blivit allt mer uppmärksammat sedan 90-talet. Det 

balanserade styrkortet innehåller både finansiella och icke finansiella mått. Kaplan och Norton 

(1999) menar att kombinationen av budget och styrkortet skapar en bättre hybridstyrning och 

säkerställer en långsiktig överlevnad. Tanken är att det balanserade styrkortet skall komplettera 
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budgetens kortsiktighet genom att bidra med ett långsiktigt strategisk planerande. Styrkortet utgår 

från vanligen från fyra perspektiv indelade enligt en tidslinje:  

 igår (finansiellt perspektiv
1
) 

 idag (process 
2 

och kundperspektiv
3
)  

 imorgon (forskning & utvecklingsperspektiv
4
) 

 

Det finansiella perspektivet är ett tillbakablickande perspektiv och ger ett kvitto till företagen på 

hur strategin bidragit till förändringar i de finansiella nyckeltalen. Inom process- och 

kundperspektivet mäts det verkliga värdeskapandet. Värdeskapandet i den interna processen kan 

förbättras via innovationer och för kunden via service efter försäljning. Forskning- och 

utvecklingsperspektivet eftersträvar att säkerställa en framtida lönsamhet och konkurrenskraft 

genom ett långsiktigt värdeskapande. Resurser sätts av till forskning och utveckling för att 

identifiera framtida kundbehov och utveckla nya produkter till framtiden (Kaplan & Norton, 

1999). 

 

Gyllberg och Svensson (2002) har i sin studie av industriföretag kunnat konstatera att budgeten 

fortfarande har en stark roll trots att det balanserade styrkortet har införts. Samtidigt menar 

Malmi (2001) att budgetens roll minskar och att styrkortet succesivt ersätter budgeten. 

 

Hur det balanserade styrkortet upprättas kan förklaras via tre steg: 

1) Styrkortet har sin utgångspunkt i företagens övergripande vision, mål och strategi som sedan 

vanligen bryts ned i delmål på varje företagens avdelning utifrån de fyra perspektiven. 

 

2) Företag behöver kartlägga kritiska framgångsfaktorer för att veta vad som skall uppfylla 

målen, till exempel utvalda nyckeltal eller kundnöjdhetsmått som företagen önskar uppnå. 

 

3) Till sist tas konkreta aktiviteter fram som förklarar hur framgångsfaktorerna skall uppfyllas 

(Kaplan & Norton, 1999). 

 

Många bedömer att styrkortet har ett orsak-sambandsverkan. Studier har visat att ökad 

kundnöjdhet leder till ökad lönsamhet (Kaplan & Norton, 1999). Slutsatsen är att det balanserade 

styrkortet kompletterar budgeten med ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till icke finansiella 

nyckeltal. Hope och Fraser (2009) menar att styrkortet också används mer effektivt i en 

decentraliserad organisationsform. 
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2.2 Situationsbaserad teori - några centrala utgångspunkter 

Den situationsbaserade teorin uppstod under 70-talet i samband med kritiken mot den 

traditionella organisationsteorin som menade att det bara fanns ett sätt att styra företag. 

Situationsbaserad teori utgår från att varje företag befinner sig i en unik situation som kräver 

olika ekonomiska styrmodeller (Lindvall, 2011).  

 

Den situationsbaserade teorin utgår ifrån två antaganden (Eriksson-Zetterquist et al., 2015): 

1. “Det finns inget bästa sätt att organisera. 

2. Olika sätt att organisera kan vara effektiva vid olika situationer”. 

 

Förgrundsfigurerna till den situationsbaserade teorin är Burns och Stalker (1961) som hävdade att 

företagets omvärldsbetingelser styr organisationsformen. I en stabil förutsägbar värld är det mest 

effektivt med en centraliserad byråkratisk organisation medan en organisation i en osäker 

föränderlig omgivning bör vara decentraliserad. Woodward (1965) vidareutvecklade teorin 

genom att inkludera olika produktionsformers betydelse för organisationer. Lawrence och Lorsch 

(1967) menade till sist att hela organisationen inte bör vara uppbyggd efter samma struktur och 

olika enheter behöver vara anpassade till sin specifika miljö. Studierna visade 

sammanfattningsvis att en decentraliserad struktur var mer effektiv i en föränderlig omgivning. 

2.2.1 Val av situationsvariabler 

Under 90-talet vidareutvecklades den situationsbaserade teorin ytterligare. Forskningen visade 

tydliga samband mellan ekonomistyrning och så kallade situationsvariabler. Tidigare forskning 

har lyft fram ett stort antal variabler som bedöms ha en viktig betydelse. Dessa kan delas in i sex 

huvudgrupper: (Olve & Nilsson, 2008). 

 

 Struktur  

 Teknologi 

 Storlek 

 Strategi 

 Kultur 

 Omgivning 

 

En anpassad ekonomistyrning till situationsvariabler skapar en bättre ekonomistyrning (Gyllberg 

& Svensson, 2002). Ett styrsystem som tar hänsyn till framför allt tre av ovanstående sex 

variabler; omgivning, organisationsstruktur och strategi ger på lång sikt en ökad lönsamhet menar 

Macintosh (1994). 

2.3 Omgivning 

Ett företags omgivning är en situationsvariabel som varit föremål för forskning. Vad som ingår är 

inte helt entydigt. Fisher (1998) menar att omgivningsfaktorn bland annat består av konkurrenter, 

marknadsandelar, kundrelationer och produktsortiment. Variabeln används för att förklara 

externa faktorer som påverkar företaget och är förknippat med osäkerhet. Alla branscher 
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kännetecknas av olika grader av osäkerhet i omgivningen. Företagen kan uppleva omgivningen 

som statisk eller dynamisk. Hayes (1977) menar att omgivningen också kan vara stabil eller 

föränderlig. Gyllberg och Svensson (2002) förklarar i sin studie att föränderlighet kan bero på 

tillverkningsteknik eller en varierande kundefterfrågan. Förändringar i omgivningen orsakar en 

högre grad av osäkerhet. 

 

Omgivningsfaktorer som inkluderas i denna uppsats är: 

- Konkurrenter 

- Kundrelationer 

- Förändrade kundpreferenser 

 

Beroende på omgivningens tillstånd, påverkas företagens möjligheter att planera inför framtiden. 

Otley (2016) menar att omgivningens osäkerhet dels beror på dels en ökad global konkurrens 

men även på svårigheten att mäta. Mått på omgivningsvariabler blir till stor utstäckning 

subjektiva med stor osäkerhet. Wong et al. (2011) visade hur svårt företag har att uppnå 

verksamhetsmål i en osäker omgivning. Både externa förutsättningar och företagens målsättning 

har låg grad av realism. Information om produktens efterfrågan, tillförlitliga konkurrensanalyser 

eller försäljningsvolymer har lägre trovärdighet. Ökad osäkerhet påverkar även företagledningens 

beteende. Lindvall (2011) beskriver att det innebär begränsningar i handlingsfriheten. Det skapar 

således ett större behov av information om företaget och dess omvärld.  

2.3.1 Omgivningens påverkan på hybridstyrningen 

Omvärldsinformation är en värdefull tillgång i hybridstyrning. Genom att integrera informationen 

i styrningen medför det ett kraftfullt medel att övervinna omgivningens osäkerhet (Wong, 2011).  

 

Chenhall (2003) menar att budgetstyrningens traditionella funktioner såsom planering, 

uppföljning och kommunikation spelar en viktigare roll i osäkra tider och kan sammanfattas 

enligt: 

 

- Vid en föränderlig omgivning, har ekonomistyrningen ett större behov av kontroll och 

fokus via budgetstyrning 

 

- Vid en hög osäkerhet ökar behovet av en hård finansiell kontroll. Chefer kommunicerar i 

högre utsträckning med sina medarbetare (Chenhall, 2003). 

 

Ovanstående resultat har dock kritiserats vilket har skapat ett dilemma bland forskarna.  Lindvall 

(2011) antyder att budgetstyrningen har brister i sin yttre effektivitet och inte tar hänsyn till 

omgivningen. Företagen behöver bli mer kundorienterade med hänsyn till icke-finansiella mått 

för att stärka konkurrenskraften, inte minst på grund av omgivningen. Andra studier visar att det 

finns en negativ korrelation mellan en osäker omgivning och upplevd nytta med 

budgetstyrningen i industriföretag (Ekholm & Wallin, 2011). Simons (1987) menar att det är 

vanligt att kombinera den klassiska budgetstyrningen med icke-finansiell information och ökad 

flexibilitet när omgivningen upplevs vara föränderlig och konkurrensutsatt. Donaldson (1994) 
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poängterar att företag med större inslag av budgetstyrning upplever svårigheter att anpassa sin 

ekonomistyrning efter en föränderlig omgivning eftersom den inte tar hänsyn till dess omgivning.  

 

Sammanfattningsvis summeras kritikernas syn på budgeten i en osäker omgivning: 

 

- I en osäker omgivning upplever företag en mindre nytta med budgetstyrningen 

 

- I en osäker omgivning är en flexibel budgetstyrning mer användbar (Ekholm & Wallin, 

2011). 

2.4 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen handlar om att företag avgränsar sig mot sin omvärld. Den beskriver 

fördelningen av ansvar och roller samt hur företaget skall styras (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Val av organisation i ett företag påverkar arbetets effektivitet, motivation hos anställda, 

beslutskraft, informations- och kontrollflöde. Företag ökar sin konkurrenskraft vid god 

målöverensstämmelse mellan ekonomistyrningen och dess organisationsstruktur (Chenhall, 

2003). Studier har visat att organisationsstrukturen påverkas av en osäker omgivning.  

Lindvall (2011) förklarar att det under lång tid diskuterats vilken organisationsstruktur som är 

bäst att tillämpa. Slutsatsen är att det finns fler än ett sätt att organisera efter, men alla sätt är inte 

är lika effektiva. Med andra ord, som Lindvall (2011, s. 92) uttrycker: 

 

“Det beror på” 

 

I den situationsbaserade teorin förekommer generellt två typer av organisationsstrukturer. Dessa 

två typer är den centraliserade och den decentraliserade. En centraliserad struktur är synonymt 

med en hierarkiskt uppbyggd organisation vilket i hög grad tillämpar budgetstyrning. 

Ansvarsfördelningen är strikt delegerad och beslutsfattande sker på högre nivåer. Uppgifterna är 

rutinmässiga och standardiserade fördelade efter den anställdes kunskaper inom 

specialistområden. Kommunikationsvägarna sker vertikalt mellan anställda och cheferna (Burns 

& Stalker, 1961). 

 

Decentraliserade organisationer är motsatsen till den centraliserade och går hand i hand med 

divisionalisering. Varje division bedriver sitt “eget” företag inom organisationen och kan agera 

mer självständigt med resultat- och affärsansvar. Det skapar en bibehållen central kontroll men 

ökad frihet vilket anses vara ett godtyckligt sätt att öka motivationen till arbetet inom enheterna 

(Lindvall, 2011). Decentraliserade företag är samtidigt mer framgångrika på osäkra marknader på 

grund av deras flexibilitet (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Otley (2016) pekar på att företagen 

anpassar sin struktur på grund av att omgivningen upplevs vara mer osäker i en global 

konkurrens. 

 

Tidigare studier visar att industriföretag i större utsträckning övergår från massproduktion till en 

kundanpassad tillverkning. Företagen har i större utsträckning lämnat den hierarkiska strukturen 

till förmån för en decentraliserad struktur (Lindvall, 2011). Abernethy & Lillis (1995) betonar 
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detta som en kundanpassad strategi där tillverkningsflexibilitet mer eller mindre används som ett 

“vapen” för att öka konkurrensfördelar i industriföretag. Det ligger i linje med Ojha et al. (2013) 

forskning som pekar på att företag med en flexibel tillverkning lyckades uppnå en hög effektivitet 

och övervinna senaste globala finanskrisen 2008. Företaget erhöll en snabb uppfattning om 

kundens nya preferenser och kunde i och med informationen ställa om produktionen genom att 

kombinera nya efterfrågade produkter i befintliga anläggningar. Resultatet blev att företaget 

ökade sin försäljning. 

 

Gyllberg och Svensson (2002) menar att konkurrensen har blivit mer svårhanterlig för företagen. 

Globaliseringen har resulterat i fler företagsförvärv och företagens primärmarknad är inte lika 

självklar som tidigare. Bruzelius och Skärvad (2011) betonar att utveckling, försäljning och 

tillverkning överlappas allt mer inom företagen vilket gör att självständiga avdelningar i likhet 

med divisionaliseringen har svårare att uppnå effektivitet. Lindvall (2011) menar att den 

organisationsform som lämpar sig bäst för globala företag med ett stort produktsortiment är 

matrisorganisationen. Den ger möjlighet att kombinera centralisering och decentralisering, till 

exempel funktionsstrukturen med divisionalisering. Strukturen koordinerar företaget efter 

strategiska mål och möjliggör en harmonisering mellan struktur och strategi. Matrisen är 

uppdelad efter geografiska områden och produkter (Lindvall, 2011). Med en matrisstruktur kan 

resurser överföras från ett stabilt verksamhetsområde till ett instabilt och tillfälligt område såsom 

ett projekt (Burns & Stalker, 1961). Eik-Anderesen et al. (2015) menar att projekten ofta innebär 

en osäkerhet eftersom det försvårar att uppnå budgetmålen. De är även svåra att förutse, ändras 

ofta och kostar ibland mer än vad företagen planerat (Eik-Andresen et al., 2015). 

2.4.1 Organisationsstrukturens påverkan på hybridstyrningen 

Studier har visat att traditionella industriföretag, med en centraliserad struktur, i hög grad 

använder budgetstyrning. Bruzelius och Skärvad (2011) förklarade att förändringstakten i 

omvärlden har ökat vilket äventyrar företagets överlevnad. Ökade kundkrav, global konkurrens 

och snabb teknologiutveckling kräver en flexiblare struktur för att bemöta omvärldens 

förändringar. 

 

Det har resulterat i att fler företag valt att decentralisera organisationsstrukturen vilket i sin tur 

påverkar ekonomistyrningen. En mer decentraliserad organisationsstruktur förespråkar en mer 

flexibel ekonomistyrning med öppen och framtidsorienterad information (Ekholm & Wallin, 

2000). Hope och Fraser (2009) menar att balanserade styrkortet är mest gynnsam i en 

decentraliserad organisationsstruktur eftersom den möjliggör en närmare kontakt med kunderna 

vilket är nödvändigt eftersom ett av perspektiven fokuserar enbart på kunderna. 

 

Tidigare situationsbaserad forskning visar sambandet mellan organisationsstruktur och 

ekonomistyrning: 

 

- En mer framåtriktad ekonomistyrning är mer användbar i decentraliserade organisationer 

 

- En flexibel ekonomistyrning med öppna informationssystem är mer användbar i en 

decentraliserad struktur (Chenhall, 2003). 
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2.5 Strategi 

Strategi är ett brett begrepp och kan brytas ner i många delar inom en organisation. Enligt 

Chenhall (2003) har strategi störst betydelse på ekonomistyrningen. Chefer kan med hjälp av 

strategiska beslut påverka både omgivning och organisationsstrukturen. Det betyder att företaget 

har möjlighet att positionera sig på ett önskvärt sätt (Chenhall, 2003).  

 

I vår studie definierar vi begreppet strategi som affärsstrategi vilket är i enlighet med Gyllberg 

och Svensson (2002). En affärsstrategi inom forskningen är Porters pris- och produktstrategi. 

Enligt denna teori finns det flera sätt att särskilja sig från konkurrenterna och som långsiktigt 

resulterar i konkurrensfördelar.  

 

1. Lågkostnadsstrategi där företagen eftersträvar att uppnå en kostnadseffektivisering och 

stordriftsfördelar i syfte att uppnå större marknadsandelar och därmed försvara sin 

marknadsposition. Företagen erbjuder produkter till ett lägre pris än konkurrenterna. Strategin 

kännetecknas som defensiv eftersom den förespråkar stabilitet före risktagande (Otley, 2016; 

Daft, 2001).  

 

2. Differentiering där företagen upplever det centralt att erbjuda en kvalitéprodukt som kunder är 

beredda att betala mer för i syfte att skapa ett mervärde. Konkurrenterna kan uppfatta detta som 

ett hot på grund av att strategin kräver omfattande resurser i form av forskning och utveckling. 

Därför är strategin mer användbar i större företag (Otley, 2016; Langfield-Smith, 1997). 

 

3. Fokusering som delas in efter två kategorier a) kostnadsbaserad fokusering, företagen erbjuder 

billiga produkter till en avgränsad marknad och b) differienteringsbaserad fokusering, företaget 

erbjuder specialprodukter av hög kvalité till en avgränsad marknad (Langfield-Smith, 1997; Daft, 

2001). Det har dock riktats kritik mot Porters teori. Mintzberg (1989) menade bland annat att 

teorin enbart vände sig till resursstarka och etablerade företag. De mindre företagen hade inte 

samma möjlighet på grund av mindre resurser och tvingades därmed anpassa sig till 

omgivningen. 

 

En annan teori inom affärsstrategi utvecklades under 1970-talet (Miles & Snow 2003). Med 

utgångspunkt från teorin tillämpar företag antingen en defensiv eller en aggressiv strategi vilket 

påverkar organisationsstrukturen och ekonomistyrningen. Därmed finns ett ömsesidigt samband 

mellan strategi och organisationsstruktur: 

 

“Ömsesidigheten utgår från att strategin avspeglar sig i den organisationsstruktur företaget valt, 

men att den valda strukturen i sin tur har en negativ inverkan på strategin vid förändring” 

(Gyllberg & Svensson, 2002, s. 63) 

2.5.1 Strategins påverkan på hybridstyrningen 

Miles och Snows affärsstrategi utgår från att företag med en ledande roll på marknaden använder 

en defensiv strategi. De eftersträvar att bibehålla sin starka marknadsposition genom ett begränsat 

produktsortiment till en mindre “nischmarknad”. Tillväxt sker via marknadspenetration, det vill 
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säga ökade försäljningsvolymer till den befintliga marknaden. Företagen saknar ambitioner att 

efterlikna trender utanför sin huvudmarknad och avsätter istället resurser på att försvara befintliga 

marknadsandelar. Det görs genom kostnadseffektivisering, kvalité och lägre priser vilket kan leda 

till att konkurrenterna tvingas lämna marknaden (Macintosh, 1994). Chenhall (2003) menar att 

hybridstyrningen passar beroende på vilken affärsstrategi som tillämpas. En defensiv strategi 

prioriterar kostnadseffektivisering och rationalisering av interna processer framför ekonomiska 

resultat. Vanligtvis använder defensiva företag i högre grad budget- och kostnadskontroller 

(Chenhall, 2003; Langfield-Smith, 1997). Enligt Langfield-Smith (1997) kännetecknas företagen 

som konservativa och är ofta strukturerade efter en centraliserad funktionsorganisation med 

specialiserade enheter. Framgångsfaktorer är företagens goda finansiella situation vilket 

möjliggör stordriftsfördelar och nya satsningar inom produktutveckling. Den defensiva strategin 

fungerar väl på en stabil marknad. Planering och uppföljning är centralt och sker via en detaljerad 

budgetstyrning (Macintosh, 1994). 

 

Företag med en uttalad tillväxtstrategi skapar konkurrensfördelar genom differentiering, det vill 

säga produkt- och marknadsutveckling. Företaget eftersträvar att skapa förändring och osäkerhet 

på marknaden via lansering av innovativa produkter i syfte att vinna marknadsandelar (Langfield-

Smith, 1997). Strategin medför större risker i företaget vilket kräver en flexibel struktur eftersom 

det underlättar att snabbt möta snabba marknadsförändringar. Företag med en aggressiv 

tillväxtstrategi kräver en mer flexibel styrning och mindre budgetstyrning (Chenhall, 2003). 

Strategin är mer resultatinriktad än den defensiva och ledningen avsätter stora resurser till 

projektgrupper för att utveckla produktsortimentet i hopp om att skapa god framtida lönsamhet 

(Macintosh, 1994; Langfield-Smith, 1997). 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur omgivning, organisationsstruktur och strategi 

påverkar hybridstyrning i två industriföretag, samt ur ett ledningsperspektiv beskriva och jämföra 

hur hybridstyrningen skiljer sig mellan företagen. Studiens teoretiska referensram bygger på 

teorier om hybridstyrning samt situationsbaserad teori (Ekholm & Wallin, 2000; Burns & Stalker, 

1961). 

 

Teorin om hybridstyrning beskriver olika sätt att kombinera budgeten med andra styrverktyg. De 

vanligaste styrsätten är att kombinera budget med prognoser eller det balanserade styrkortet. 

Prognoser kompletterar budgetens stelhet och ger en bättre uppdaterad information av företagets 

omgivning (Ekholm & Wallin, 2000). Sandalgaard (2012) menar att prognoser är 

framtidsorienterad och håller budgeten uppdaterad i en föränderlig omgivning genom 

uppskattningar om framtida utfall. Balanserade styrkortet kompletterar budgetens kortsiktighet 

genom ett mer långsiktigt och strategiskt planerande. Styrningen möjliggör en nedbrytning av 

företagets vision och strategi på varje avdelning där målen konkretiseras vilket förenklar för 

medarbetarna. Styrkortet tar hänsyn till icke-finansiell information såsom kund, forskning och 

utveckling i styrkortet vilket skapar en mer konkurrenskraftig hybridstyrning (Kaplan & Norton, 

1999). 
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Den situationsbaserade teorin bygger på antagandet att olika sätt att organisera kan vara effektiva 

vid olika situationer (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Teorin beskriver hur hybridstyrningen 

kan samspela med omgivning, organisationsstruktur och strategi för att resultera i högre 

lönsamhet (Macintosh, 1994).  

 

Bland forskare råder delade meningar om hur hybridstyrningen kan samspela med omgivningen. 

Enligt Chenhall (2003) får planering och uppföljning en större betydelse i en osäker omgivning 

för ökad kontroll i verksamheten och förespråkar en strikt budgetstyrning. Samtidigt menar 

Ekholm och Wallin (2011) att behoven av icke-finansiell information ökar och framhåller att en 

mer flexibel budgetstyrning samspelar bättre med en allt mer osäker omgivning. 

 

Traditionella industriföretag med en centraliserad struktur kännetecknas i hög grad av 

budgetstyrning. Dock har förändringstakten i omvärlden ökat vilket äventyrar företagens 

överlevnad. Det ställer högre krav på en mer decentraliserad beslutsfattning vilket gör 

verksamheten mer flexibel och anpassningsbar (Bruzelius & Skärvad, 2011; Lindvall, 2011). 

Tidigare studier visar att en framåtriktad och flexibel ekonomistyrning är användbar och 

samspelar effektivare i en decentraliserad organisationsstruktur (Chenhall, 2003). 

 

Strategin är enligt teorin en av de viktigaste situationsvariabler som påverkar hybridstyrningens 

utformning eftersom den kan samspela både med omgivning och organisationsstruktur (Chenhall, 

2003). Enligt Miles & Snow (2003) affärsstrategi tillämpar företag antingen en defensiv eller 

offensiv strategi vilket i sin tur påverkar ekonomistyrningen. En mer offensiv strategi tillämpas 

av företag med högre tillväxtambitioner. Företagen försöker förändra och skapa osäkerhet på 

marknaden genom lansering av innovativa produkter. Strategin är riskfylld och kräver en flexibel 

ekonomistyrning som möjliggör att möta snabba marknadsförändringar (Langfield-Smith, 1997; 

Chenhall, 2003). Den defensiva strategin används främst av marknadsledande företag som 

eftersträvar att bibehålla sin starka marknadsposition genom ökade försäljningsvolymer till 

befintliga marknader. Företagen som tillämpar en defensiv strategi kännetecknas historiskt sett av 

en formell budgetstyrning (Macintosh, 1994). 

 

Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell växt fram, vilken avser att illustrera 

sambandet mellan studiens situationsvariabler och hybridstyrning. Befintlig teori har legat till 

grund för analysmodellens utformning, och tidigare vetenskapliga studier har varit avgörande för 

val av studerade situationsvariabler. Analysmodellen är utformad för att visa variablernas 

påverkan på hybridstyrningen. Röd pil i figur 1 indikerar ett samband mellan 

situationsvariablernas påverkan på hybridstyrningen. Om pilen är vit betyder det att variabelns 

påverkan är oansenlig. 
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. 

Figur 1: Analysmodell. 

 

 

 

Enligt den situationsbaserade teorin inom ekonomistyrning bör företagens hybridstyrning 

samspela med omgivning, organisationsstruktur och strategi för att fungera optimalt och bidrar 

således till en ökad lönsamhet (Macintosh, 1994).   
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3 METOD 

Följande kapitel redogör studiens metodval som användes för att kunna besvara studiens syfte. 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens synsätt och ansats. Vidare beskrivs studiens 

fallföretag och avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet.  

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Studiens fokus är att skapa kunskap om hur omgivning, organisationsstruktur och strategi 

påverkar hybridstyrning hos industriföretag genom ett aktörssynsätt. Studien baseras på intervjuer 

av enskilda individer från två industriföretag. Aktörssynsättet skapar kunskap via dialog och 

tolkning och betraktar verkligheten som socialt konstruerad och individberoende (Arbnor & 

Bjerke, 1994 p. 180). Verkligheten förklaras utifrån aktörens upplevelse och tolkning (ibid). 

Aktörssynsättet i denna studie användes med strävan att skapa förståelse om hur omgivning, 

organisationsstruktur och syfte påverkar hybridstyrning i industriföretag. 

3.2 Vetenskaplig ansats 

Det finns i huvudsak två olika angreppssätt när det gäller val av vetenskaplig metod, deduktion 

och induktion. Den deduktiva metoden innebär att slutsatser bygger på vedertagna teorier som 

testas mot verkligheten genom observationer. Induktiva metoder bygger sin teoribildning på 

observationer, intervjuer och insamlat material. Denna studie har induktiva inslag då den avser att 

bidra till ny förståelse genom empiri och intervjuer av företrädare för de studerade 

industriföretagen (Holme & Solvang, 1997, p. 76).  Men i huvudsak utgår studien från ett 

deduktivt angreppssätt som bygger på befintliga teorier om ekonomiska styrsystem. Utifrån den 

teoretiska referensramen har en analysmodell skapats som är i enlighet med en deduktiv ansats. 

Författarna har designat intervjufrågorna med utgångspunkt från analysmodellen. Författarna har 

använt analysmodellen för att beskriva och jämföra hur respektive fallföretags hybridstyrning 

påverkas av omgivning, organisationsstruktur och strategi. 

3.3 Litteratursökning 

Med hänsyn till studiens deduktiva arbetssätt hade den teoretiska referensramen en viktig 

betydelse. Litteraturkällorna bestod i störst utsträckning av vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur såsom böcker och tidigare kurslitteratur inom ekonomistyrning. Författarna tog även del 

av relevanta studiers källhänvisningar via kedjesökningar för att hitta ytterligare material inom 

ämnet. Den samlade informationen har studerats noggrant av källkritiska författare. Källorna har 

värderats utifrån artiklarnas relevans och år för publicering. Chenhall (2003) och Otley (2016) 

har varit betydelsefulla för studiens teoretiska referensram eftersom de har bidragit med kunskap 

inom situationsbaserad ekonomistyrning. Ekholm och Wallin (2000) är förgrundsfigurerna 

bakom begreppet hybridstyrning och har bidragit med kunskap inom studiens område. De 

vetenskapliga artiklarna hämtades via Luleå universitetsbiblioteks databaser Primo och Scopus. 

De främsta sökorden som användes vid litteratursökningen var (översatt till svenska): 

situationsbaserad teori, ekonomistyrning, kombinerad ekonomistyrning, hybridstyrning, 

balanserat styrkort, prognoser 
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3.4 Fallstudie 

För att skapa förståelse hur omgivning, organisationsstruktur och strategi kan påverka en 

hybridstyrning valde författarna att utforma studien efter en metodik som tillåter en detaljerad 

och ingående undersökning. Enligt Merriam (1994 p. 25) är fallstudier en lämplig metod om man 

eftersträvar att studera företeelser i sociala sammanhang, till exempel att förstå samspel mellan 

viktiga variabler. Författarna ansåg därmed att fallstudier var lämpligast eftersom metodiken 

möjliggör för en undersökning på djupet. Studien anknyter även till Yin (1994 p. 1) som menar 

att fallstudier är passande när man skall besvara hur- och varför frågor. 

3.4.1 Val av företag 

Med utgångspunkt från problemdiskussionen är studien avgränsad till företag inom papper- och 

mineralindustrin. Merriam (1994 p. 61) menar att en målinriktad urvalsstrategi är mest 

fördelaktig att använda vid fallstudier då det möjliggör att välja ut specifika företag som är 

lämpligast för studien. Författarna bedömde att studiens fallföretag SmurfitKappa och LKAB 

Minerals var lämpliga till studien då företagen uppfyllde vissa särskilda kriterier. Företagen valde 

att kombinera sin traditionella budgetstyrning med balanserat styrkort och prognoser efter 

finanskrisen. Fastän företagen varken ingår i samma bransch eller har liknande hybridstyrningar, 

är ändå en jämförelse genomförbar med hänsyn av omsättning, antal anställda och dess globala 

omfattning. Ytterligare en aspekt som spelade in var att företagen funnits geografiskt nära till 

hands då tillgängligheten var viktig och intervjuerna kunde anpassas efter aktörerna. Syftet med 

att undersöka två fall var för att möjliggöra en detaljerad analys av varje företag och med tanke 

på studiens begränsade tidsutrymme. 

3.4.2 Val av deltagare 

För att hantera studiens relativt svåröverskådliga problemområde utvaldes nyckelpersoner från 

respektive företag med ledande befattning och lång erfarenhet inom ekonomistyrning. Båda 

företagens respektive verkställande direktörer ingår i studien tillsammans med ekonomichefen 

från SmurfitKappa och en försäljningschef (tidigare VD) från LKAB Minerals. 

Intervjupersonerna hade en övergripande strategiskt ledande roll i företagen, vilket innebar att de 

hade stor insikt och kunde förmedla sina respektive helhetsbilder. 

3.4.3 Datainsamlingsstrategi  

Med utgångspunkt från uppsatsens syfte har författarna valt en kvalitativ metodik eftersom 

studien i stor utsträckning bygger på tolkningar och uppfattningar. Metoden är lämplig för att 

skapa förståelse för sammanhang via intervjuer (Bryman & Bell, 2014 p. 411). Patel och 

Davidson (2011 p. 84-85) menar att frågor som ”hur, vad och vilken” kan används inom 

kvalitativa intervjuer för att skapa en förståelse på djupet. Med utgångspunkt från syftet var den 

kvalitativa metoden bättre lämpad än en kvantitativ metod eftersom det möjliggör en närmare 

kontakt med det studerade fallet och intervjupersonerna. Valet passar ihop med Patel och 

Davidsson (2011, p. 84) som menar att kvalitativ metod skapar en djupare beskrivning av det som 

undersöks vilket ger en bättre förståelse av det tolkade. 
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Intervjuerna som användes var semistrukturerade. En anledning till valet var på grund av dess 

flexibilitet. Intervjumetoden möjliggjorde för författarna att ställa uppföljningsfrågor om det som 

uppfattades särskilt viktigt. Det var nödvändigt eftersom intervjupersonerna då fick möjlighet att 

utveckla sina svar. Den valda intervjumetoden gav även frihet till att variera ordningsföljden i 

intervjuguiden (Bryman & Bell, 2014 p. 474).  

 

Författarna upplevde stundtals ett behov att “gräva” efter mer information som vi inte förstod 

eller när intervjupersonen endast utvecklade svaren ytligt. Jacobsen (2007 p. 105) menar att 

grävning av information kan vara avgörande för att få ut så mycket information som möjligt 

under intervjutillfället. 

 

Intervjuguiden grundade sig på undersökningsfrågan och var indelad efter studiens 

situationsvariabler för att skapa en god struktur och förenkla materialinsamlingen i efterhand. 

Med hjälp av förkunskaper som förvärvades under de första intervjuerna höjdes nivån på de 

senare intervjuerna viket bidrog till vassare följdfrågor. Samtliga frågor i intervjuguiden hade en 

öppen karaktär i syfte att få en ökad förståelse för hur företagens hybridstyrning förhåller sig till 

situationsvariablerna. Fördelen med strukturerad intervjuguide underlättade vid jämförelse av 

företagen när resultatet sammanställdes (Bryman & Bell, 2014 p. 480). 

 

Samtliga intervjupersoner kontaktades först via e-post. Författarna beskrev syftet med studien 

och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Alla intervjupersoner tackade ja och fick 

därmed ta del av vår intervjuguide. Intervjufrågorna skickades 24 timmar innan för att säkerställa 

en lägre grad av spontanitet i svaren. Författarna upplevde förberedelsen som nödvändig eftersom 

intervjupersonerna skulle hinna förbereda sig och öka förutsättningarna till en högre kvalité vid 

intervjutillfällena. 

 

Totalt genomfördes fyra intervjuer med fyra personer från två företag. Samtliga intervjuer skedde 

hos respektive företag. Genom att ha flera personer från samma företag kunde intervjupersonerna 

verifiera varandras svar och bidra med ett annat perspektiv i frågorna. Jacobsen (2007 p. 101) 

menar att intervjuer som sker ansikte mot ansikte är av fördel när frågorna är öppna och 

författarna kan observera intervjupersoneras kroppsspråk och engagemang. Intervjuerna 

genomfördes mellan 27 april - 12 maj och samtliga intervjuer varade i cirka 60 minuter. 

 

Kort efter varje intervjutillfälle sammanställde författarna allt material för att förenkla analys av 

insamlad data. För att undvika feltolkningar spelades intervjuerna in och transkriberades till text 

som sparades i enskilda dokument. Sammanställningen av resultatet kategoriserades efter 

respektive situationsvariabel. Till sist analyserades materialet och kopplades till studiens 

befintliga teori.  

3.5 Trovärdighet, tillförlitlighet & överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2014 p. 402) kan en kvalitativ studies trovärdighet bedömas utifrån 

kriterierna trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 
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3.5.1 Trovärdighet 

En trovärdig fallstudie skapas genom ett noggrant och konsekvent tillvägagångssätt. Bryman och 

Bell (2014 p. 405) beskriver studiens trovärdighet som replikerbarhet. För att kunna upprepa 

fallstudien är det av central betydelse att studiens genomförande är sammanställd. Trovärdigheten 

ökar om insamlade underlag i form av intervjuer och intervjuskrifter i efterhand kan granskas. 

Det kan dock vara svårt att replikera en kvalitativ forskning då till exempel ledning, omgivning 

och strategi ständigt förändras. 

3.5.2 Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet avses hur relevant datainsamlingen är i relation till vad studien skall besvara. 

Genom ett följdenligt tillvägagångssätt vid insamling och analys av resultatet kan studiens 

tillförlitlighet öka (Bryman & Bell, 2014 p. 403). Resultatet av studien bygger på de intervjuades 

verklighetsuppfattning och en tolkningsprocess från författarnas sida. Båda författarna var 

närvarande under samtliga intervjuer och deltog aktivt i intervjudialogen. Samtidigt skapades en 

egen uppfattning vilket i efterhand kunde bekräfta mellan varandra (Bryman & Bell p. 403). 

 

Författarna upplevde stundtals att den semistrukturerade intervjuguiden tillät ett för stort 

utrymme i svaren. För att bemöta ovanstående problem försökte författarna att styra intervjun 

tillbaka till den ursprungliga frågan. Författarna tog därför den illustrativa analysmodellen till 

hjälp för att kommunicera (se figur 1). Det ökade intervjupersonernas förståelse för vår 

undersökning, men också att skapa förståelse hur företagets ekonomistyrning påverkas av 

studiens utvalda situationsvariabler. Författarna uppfattade att många intervjupersoner medgav ett 

intresse av studien och slutresultatet. Det kan kopplas till Arbnor & Bjerke (1994 p. 180) som 

menar att ett ökat intresse hos intervjupersonerna tyder på en ökad tillförlitlighet. 

3.5.3 Överförbarhet 

Inom trovärdighetsbegreppet inkluderas även överförbarhet (Bryman och Bell, 2014 p. 402). 

Resultatet skulle kunna vara användbart i andra miljöer. Vårt syfte är i enlighet med Bryman och 

Bell (2014 p. 65) som menar att kvalitativ forskning kan överföra resultatet av undersökningen 

för användning och ökad förståelse av hybridstyrning i andra industriföretag som befinner sig i 

liknande situationer. Slutligen skulle resultatet av undersökningen också kunna användas för 

liknande studier i framtiden.  
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4 RESULTAT 

I följande kapitel har det insamlade materialet från intervjuerna sammanfattats. Kapitlet inleds 

med en kort presentation av fallföretagen och hur respektive företag påverkas av omgivning, 

organisationsstruktur och strategi. För att ge läsaren en tydlig överblick sammanfattas i slutet 

det mest centrala från respektive fallföretag. 

4.1 SmurfitKappa 

4.1.1 Bakgrund 

SmurfitKappa är ett globalt industriföretag inom pappersbaserade produkter och förpackningar. 

Fabriken tillhör SmurfitKappas största inom Europa med cirka 500 anställda. Företaget tillverkar 

och säljer i störst utsträckning kraftliners, det vill säga ett kraftigt papper som används vid 

tillverkning av wellpap-förpackningar. Biprodukter är papper, fjärrvärme och tallolja. 

Omsättningen under 2014 uppgick till 3,9 miljarder. 

4.1.2 Omgivning 

Företaget upplever en stabil omgivning eftersom marknaden kännetecknas av små förändringar 

och intervjupersonerna bedömer att efterfrågan på produktsortiment som god. VD:n menar att 

hälften av kunderna är interna vilket skapar en jämnare efterfrågan. Bruket befinner sig dock 

inom en cyklisk bransch vilket påverkar företaget negativt under lågkonjunkturer. 

 

Intervjupersonerna ser vissa hot i omgivningen på grund av en ökad konkurrens. Nordiska 

producenter av tidningspapper har börjat ställa om sin produktion till kraftliners eftersom 

efterfrågan på tidningspapper har minskat kraftigt. En annan trend som bruket upplever är en 

ökning av efterfrågan på tunnare papper. Kundernas preferenser har således förändrats vilket 

innebär högre krav på att bruket måste fortsätta att anpassa sig till omgivningen och framtiden. 

Omgivningens ökade osäkerhet i form av fler konkurrenter, nya kunder och produkter var orsaker 

till att företaget introducerade det balanserade styrkortet, menar ekonomichefen. Resultatet efter 

implementeringen har varit goda, fortsätter han.  

 

Ekonomichefen upplever ingen panik i nuläget, men den ökade trenden bidrar till att företaget 

behöver lägga ner mer energi på kundperspektivet i sitt balanserade styrkort. Bruket upplever att 

kundperspektivet är viktigt eftersom de behöver ta hänsyn till både mellan- och slutkund och 

säkerställa att båda upplever ett mervärde av produkterna. Ekonomichefen förklarar att nöjda 

kunder har en stor betydelse för dem: 

 

“Det finansiella är bara en effekt av allt det andra, en effekt av att vi har nöjda kunder” 

 

En fördel med styrkortet är att den fungerar som ett hjälpmedel vid drastiska 

marknadsförändringar för att klara av snabba åtgärder. Det är eftersom styrkortet indikerar 

negativa avvikelser och informerar om att åtgärder behöver vidtas. Deras styrkort kompletterar 

budgetens icke finansiella nyckeltal med andra perspektiv såsom kund, process, medarbetare och 
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säkerhet i bruket. Budgeten och prognoser klarar inte av att signalera på samma sätt som 

styrkortet, menar ekonomichefen. Prognoser används som en känslighetsanalys och signalerar 

förändringar i råvarupriserna och ifall budgeten behöver uppdateras. Ekonomichefen menar att 

prognoser har en begränsad roll i styrningen för det enskilda bruket. 

4.1.3 Organisationsstruktur 

Bruket har erfarit två organisationsförändringar sedan 2008. VD:n menar att bruket helst vill 

undvika förändringar eftersom det är riskfyllt och kostsamt. Därför sker endast omstruktureringar 

efter yttre påtryckningar från omgivningen. Under globala finanskrisen drabbades bruket negativt 

eftersom exporten utgör 92 % av försäljningen. Under 2007-2009 omstrukturerades bruket på 

grund av försämrade marknadspriser och lönsamheten sjönk vilket krävde 

kostnadseffektivisering. Konsekvensen blev att cirka 40 % av de anställda fick lämna. Innan var 

bruket funktionsindelat och förändringen resulterade i en mer decentraliserad organisationsform, 

menar VD:n. 

 

Den andra stora organisationsförändringen pågår just nu under 2016. Bruket har tillsatt en 

projektgrupp som samarbetar tätt med bruket i Piteå. Två nya avdelningar “supply chain sales” 

och “marknaden” (se bilaga 2) har tillkommit för att hjälpa bruket med ett ökat externt fokus på 

omgivningen. Den nya strukturformen innebär att bruket kommer närmare kunden vilket innebär 

att nya kundbehov snabbare kan upptäckas. Utan det externa strategiska fokuset finns risken att 

förlora konkurrenskraft på grund av att bruket blir för internt inriktat. VD:n menar att orsaken till 

förändringen är strategiska skäl. Bruket vill säkerställa att de fortsätter göra rätt saker i framtiden 

genom att kombinera två produktsortiment. 

 

“Vi behöver behöver öka konkurrenskraften inför framtiden genom att lägga fokus på externa 

avdelningar med strategiska aktiviteter. Anledningen till att vi gör detta är eftersom vi vill uppnå 

synergier mellan papperdivisionen och kraftlinerproduktionen” 

 

Bruket styrs via strikta lönsamhetskrav från huvudkontoret på Irland och ägaren förväntar sig en 

detaljerad budgetrapportering från varje bruk vilket antyder på ett inslag av centralstyrning. 

Budgetens roll är endast för att ge information till huvudkontoret och övriga externa intressenter. 

Bruket har valt att kombinera budgeten som förut upprättades för varje avdelning. Istället styr de 

i störst utsträckning med ett balanserat styrkort. Styrningen ger bruket en snabb kommunikation 

och ökad flexibilitet, menar ekonomichefen. 

 

Den övergripande strategin och budgetens finansiella mål bryts tillsammans ned i styrkortet. 

Ekonomichefen menar att den decentraliserade organisationsstrukturen är anpassad efter 

balanserade styrkortet eftersom information om försäljning och produktion snabbt kan förflyttas 

uppåt från lägre nivåer. Det underlättar att få kontroll över verksamheten när varje avdelning har 

ett eget styrkort anpassat efter sig med olika styrtal och mål. Ekonomichefen menar att det är 

svårt att avgöra vad som är bäst för varje avdelning men viktigt är att målet inte är för lätt att 

uppnå. Målen utvärderas efter varje verksamhetsår och får på sätt reda på om målet har uppnåtts 

eller inte. Budgeten användes tidigare för att kontrollera respektive enhet med fördelning av 

kostnadsansvar. Vissa enheter behövde mer kapital än andra, dock användes resurserna på ett sätt 
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som inte var optimalt från ett helhetsperspektiv. Ekonomichefen påpekar fördelen med styrkortet 

som styrverktyg för bruket: 

 

“Det balanserade styrkortet fungerar mycket bättre än budgeten eftersom det signalerar när det 

sker avvikelser på varje avdelning” 

4.1.4 Strategi 

SmurfitKappas affärsstrategi är att vara kundernas förstahandsval och växa på befintliga 

marknader. Bruket eftersträvar att uppnå tillväxt via en marknadspenetration. Försäljning sker av 

befintliga produkter på befintliga marknader för att öka marknadsandelar. VD:n menar att bruket 

lägger stort fokus på sin kärnverksamhet och vill även växa genom stordriftsfördelar. Det görs 

genom ett kontinuerligt förbättringsarbete genom lean-konceptet, intern effektivisering och 

kostnadsreduktion. SmurfitKappas produktion är kundbehovsanpassad. 

 

Enligt intervjupersonerna är styrkortet nära kopplat till strategin. Ledningen i SmurfitKappa ser 

årligen över sin övergripande strategi med hjälp av en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen består 

av SWOT- och PESTEL analyser. Den övergripande strategin från ledningsnivån bryts ned i 

delmål per varje avdelning enligt en top-down struktur för att kunna mäta och följa upp 

aktiviteterna som implementeras i styrkortet. Det finns inga mål på avdelningarna som inte 

härstammar från strategin. Till exempel när bruket stöter på problem i produktionen kan det 

upptäckas och åtgärdas.  

 

Ekonomichefen upplever balanserade styrkortet som en fördel eftersom allt arbete som görs kan 

kopplas till företagets strategi. På så kan balanserade styrkortet ses som en översättning av 

strategin. VD:n menar dock att strategin kan behöva ses över på sikt på grund av ändrade 

förutsättningar i omgivningen. Lyhördhet är viktigt för att anpassa sig till den ökade 

konkurrensen och genom stordriftsfördelar försöker de bygga upp en finansiell stabilitet inför 

kommande lågkonjunkturer. 

4.1.5 Sammanfattning av SmurfitKappa 

Hybridstyrningen i SmurfitKappa i Piteå består av ett balanserat styrkort, en årsbudget och 

kvartalsvisa prognoser. Årsbudgeten är främst ett krav från koncernledningen medan det enskilda 

bruket styr budgetlöst internt. Prognoserna kan revidera budgeten vid behov. Det balanserade 

styrkortet infördes på grund av osäker omgivning och kompletterar budgetstyrningen med en 

styrning som sker på varje avdelning med egna uppsatta mål. Fabrikens gemensamma styrkort 

har perspektiven kund, process, medarbetare och säkerhet. I den nya styrningen utgår den 

övergripande strategin från en omvärldsanalys som sedan bryts ned till konkreta mål för 

respektive avdelning.  
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4.2 LKAB Minerals 

4.2.1 Bakgrund 

Minerals är ett globalt dotterbolag till LKAB med cirka 350 anställda. Företaget utvecklar, 

tillverkar och säljer mineraler utanför stålindustrin. Minerals erbjuder 30 mineraler, främst till 

vatten- och offshore-industrin (oljeriggar). Företaget omsatte 1,4 miljarder kronor 2015. 

4.2.2 Omgivning 

Företaget är verksamma på en global och nischat marknadssegment vilket bidrog till att företaget 

upplevde små konsekvenser av finanskrisen 2008. Intervjupersonerna upplever en homogen och 

jämn efterfrågan på företagets produktsortiment. Försäljningschefen menar att budgeten är ett bra 

verktyg för en stabil och förutsägbar marknad med mindre förändringar. Dock arbetar Minerals 

även med omfattande projekt på sidan av kärnverksamheten vilket kan innebära en viss 

problematik: 

“Vi upplever att projekten kan vara jobbiga för budgeten” 

 

Projekten är stora eftersom försäljningsvolymen i projektet kan uppnå 75 % av den totala 

försäljningen. Det innebär även en osäkerhet eftersom företaget ibland får klartecken sex veckor 

innan om de vunnit upphandlingen eller inte. Försäljningschefen menar att projekten är svåra att 

förutse och menar att det kan komplicera styrningen. För att undvika budgetavvikelser budgeterar 

de endast 10 % av projektet och håller resterande mellanskillnad skiljt från budgeten.  

 

Minerals har frångått rullande prognoser 2008, och använder istället kvartalsvisa prognoser som 

kombineras med årsbudgeten. Försäljningschefen menar att även prognoserna har svårare att 

hantera projektproblematiken eftersom de inte kan ta hänsyn till enskilda projekten. 

Konsekvensen innebär att ledningen i Minerals behöver rapportera budgetavvikelser. 

 

Företaget är beroende av vad som sker i omvärlden eftersom de är verksamma i 13 länder. 

Intervjupersonerna varnar för hot i huvudsegmentet magnetit. Produkten är användbar inom 

offshore, bygg och gasindustrin och ger stora intäkter vid goda tider. Några av företagets 

viktigaste kunder upplever ekonomiska svårigheter på grund av senaste tidens oljeprisfall, 

huvudsakligen i Norge. VD:n menar att det bidrar till en mindre efterfrågan på Minerals 

produkter och att företaget upplever ett ökat behov av en hårdare budgetstyrning: 

 

“När kunderna blöder ekonomiskt behöver vi vända på varenda krona. Eftersom vi inte vill 

förlora kunden kan vi ibland tvingas till att acceptera förluster” 

 

En utmaning är att fler konkurrenter ser lönsamhet utanför den traditionella stålindustrin och 

börjar bearbeta Minerals marknad, vilket skulle kunna sänka priset och innebära mindre intäkter. 

VD:n menar att vid hårdnande konkurrens på en marknad behöver företaget kunna ställa om sig 

och se över nya marknader eftersom deras produkter inte kan konkurrera med lägre priser än 

konkurrenterna. 
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4.2.3 Organisationsstruktur 

Företagets ökade globala aktivitet har skapat ett större behov av omstrukturering. Minerals 

genomförde en organisationsförändring i början av 2016 och har idag en matrisorganisation.  I 

den nya organisationen är produkterna indelade efter affärsområden och försäljningen efter varje 

region. Försäljningschefen upplever den nya organisationen mer decentraliserad än tidigare 

eftersom företaget får en närmare styrning i varje region. Orsaken till matrisstrukturen var att dela 

in företaget i produktområden vilket underlättar fokus på kärnprodukterna. Affärsområdena är 

strategiska, styr övergripande och sätter priset på produkterna medan regionernas verksamhet är 

operativ. VD:n menar att nya matrisorganisationen ökar kontrollen över verksamheten samtidigt 

som trycket i försäljningen blir bättre:  

 

“Det skapar bättre förutsättningar för oss att uppnå vår tillväxtstrategi med hjälp av vår nya 

organisationsstruktur” 

 

Budgetstyrningen är viktig eftersom den kräver hela organisationens uppmärksamhet. Den 

tvingar hela verksamheten att gå igenom budgetprocessen enligt en bottom-up struktur. 

Intervjupersonerna ser budgeten som ett åtagande där varje avdelning med säljansvar skriver 

under sin skyldighet att stå ansvarig för eventuella budgetavvikelser. VD:n understryker att en 

hård central budgetstyrning är viktig i en decentraliserad organisation. Han hänvisar till tidigare 

år, då företaget miste kontrollen vid en budgetlös styrning. Det föranledde till suboptimering och 

att vissa avdelningar kunde göra lite som de ville med en konsekvens att företaget till slut hade 30 

mineraler i produktportföljen.  

4.2.4 Strategi 

Företagets strategi är att öka omsättning och resultat med 15 % årligen. För att uppnå detta utgår 

företaget från en nulägesanalys för att identifiera interna styrkor och svagheter. Utifrån 

nulägesanalysen bestäms strategin för tre år framåt i tiden, det vill säga var företaget vill vara om 

tre år. Strategin bryts ned årsvis på varje region, avdelning och slutligen på individnivå.  

 

Verkställande direktören beskriver att strategin har stor påverkan i företagets långsiktiga styrning. 

Affärsstrategin eftersträvar att öka lönsamheten i sina kärnprodukter, företaget vill avgränsa sitt 

produktsortiment i framtiden och vidareutveckla de mest lönsamma genom 80/20 regeln. Det 

betyder att 80 % av vinsten skall komma från 20 % av produktsortimentet. Rätt prissättning och 

fokus på kärnprodukterna tror intervjupersonerna är kritiskt för lönsamheten på lång sikt. 

Tillväxtfokus sker främst via ständig produktförbättring på kärnprodukterna i USA och Asien där 

tillväxten finns, menar VD:n. Vidare menar VD:n även att tillväxtstrategin och styrningen är 

samspelta eftersom budgeten engagerar anställda i regionerna till att öka försäljningen. 

Försäljningschefen menar att kvartalsvisa prognoserna ger en fingervisning om budgeten är 

möjlig att uppnå. Vid större förändringar i omgivningen kan strategin tvingas att omformuleras. 

Det kan uppstå när gruvorna inte klarar av leverera förväntade volymer, i ett sådant fall kan 

omgivningen direkt påverka strategins utformning. Mindre förändringar kan justeras med hjälp 

av prognoser. 
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4.2.5 Sammanfattning av LKAB Minerals 

LKAB Minerals hybridstyrning inkluderar en årsbudget och kvartalsvisa prognoser. Budgeten är 

ett krav från koncernledningen och är företagets främsta styrmedel. Minerals verkar på en stabil 

nischad marknad. Dock finns osäkerheter i form av projekt, ökad konkurrens och sämre tider för 

en del av företagets kunder. Stora förändringar medför strategiändringar medan mindre 

förändringar kan korrigeraras via prognoser. Prognoserna uppdaterar kvartalsvis informationen i 

budgeten. Budgeten och prognoser ses som ett och samma verktyg och budgeten kallas ibland för 

den första prognosen. En matrisorganisation implementerades under 2016 och innebär ett större 

fokus på kärnprodukter, försäljning och budgetkontroll. Samtliga regioner och affärsområden 

upprättar varsin delbudget. Budgeten innebär ett åtagande för varje försäljningsansvarig. 

Prognoserna är viktiga för uppföljning av budgetåtagandet. Strategin är tillväxt på nya marknader 

via ökad försäljning av kärnprodukterna. Strategin är treårig och bryts ned i budgeten årligen. 
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5 ANALYS OCH JÄMFÖRELSE AV FALLFÖRETAG 

I följande kapitel jämförs resultatet med den teoretiska referensramen hur hybridstyrningen kan 

påverkas av omgivning, organisationsstruktur och strategi. Detta diskuteras och jämförs 

avslutningsvis mellan företagen. 

5.1 SmurfitKappa 

5.1.1 Omgivningens påverkan på SmurfitKappas hybridstyrning  

Resultatet visar att budgetens roll i SmurfitKappa endast är att förse ägarna med finansiell 

information och har därmed en begränsad betydelse i företagets hybridstyrning. Budgetens roll är 

i likhet med Wallin och Ekholm (2000) som menar att budgeten som styrmedel har minskat och 

dess nya roll är att förse information till företagets intressenter. Prognosernas funktion är att 

uppdatera löpande information under verksamhetsåret men har liksom budgeten en mindre 

framträdande roll i brukets hybridstyrning. Resultatet visar att hybridstyrningen istället domineras 

av det balanserade styrkortet. Styrkortet infördes som en konsekvens av den ökade konkurrensen 

efter finanskrisen. Vidare visar resultatet att företagets hybridstyrning får en större betydelse vid 

en osäker omgivning. Bruket har under senaste åren lyckats öka lönsamheten vilket är 

anmärkningsvärt eftersom branschen som helhet har en pressad lönsamhet. Resultatet stöds av 

Ekholm och Wallin (2011) som förespråkar en flexibel styrning vid osäkra 

omgivningsförhållanden eftersom budgetens nytta minskar. 

 

Resultatet visar att brukets nuvarande styrning tar hänsyn till omgivningen genom att komplettera 

budgeten med det balanserade styrkortet. Hybridstyrningen har ett brett måttarsenal eftersom den 

till skillnad från budget och prognoser icke inkluderar finansiell information såsom kundnöjdhet, 

kvalitet, medarbetar- perspektiv. Resultatet är i linje med Simons (1987) som menar att företag 

tenderar att komplettera budgetstyrningen med icke-finansiell information vid en föränderlig 

omvärld. 

 

Hybridstyrningen kan anpassas till en föränderlig omgivning eftersom styrkortet kan ändra vilket 

perspektiv företaget vill fokusera på. Det innebär att hybridstyrningen kan fånga upp plötsliga 

förändringar från omgivningen och sker genom identifiering av avvikelser med hjälp av ett 

signalsystem vilket ger en feedback till ledningen som har möjlighet att vidta åtgärder. Resultatet 

är i likhet med Ojha et al. (2013) som menade att industriföretag uppnår högre effektivitet i 

finansiella kriser vid en mer flexibel tillverkning, vilket torde kunna betyda att SmurfitKappas 

hybridstyrning stärker förutsättningar inför nästa lågkonjunktur. Sambandet illustreras i figur 2. 

5.1.2 Organisationsstrukturens påverkan på SmurfitKappas hybridstyrning 

Resultatet visar att organisationsstrukturen har inslag av både en decentraliserad och en 

centraliserad struktur. Det som talar för en decentraliserad struktur är att organisationen har blivit 

plattare efter de två senaste organisationsförändringar. En ökad global konkurrens och ändrade 

kundpreferenser har varit pådrivande orsaker till varför bruket implementerat en mer behovsstyrd 

tillverkning som utgår i högre utsträckning från kundernas efterfrågan. Resultatet är i linje med 
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Lindvall (2011) som menar att industriföretag i större utsträckning lämnar den hierarkiska 

strukturen och övergår till en mer kundanpassad tillverkning. 

 

Organisationen bedöms vara någorlunda anpassad till hybridstyrningen via daglig 

verksamhetsuppföljning med personalen som medför ett informationsflöde inom organisationen. 

Kommunikationen gör det möjligt för både ledningen och medarbetare att snabbt få tillgång till 

information om vad som sker på respektive avdelning. Varje avdelning i organisationen har 

arbetat fram ett eget styrkort med vilka årsmål som skall uppnås vilket indikerar på en 

decentraliserad verksamhet. Hybridstyrningen kan motiveras med stöd av Hope och Fraser 

(2009) vilka menade att det balanserade styrkortet fungerar mer effektivt i en decentraliserad 

organisationsstruktur eftersom företaget kommer närmare kunden.  

 

Samtidigt visar resultatet att det fortfarande finns en central kontroll från ägarna i form av 

standardiserade aktiviteter, detaljerade budgetar och månadsvisa uppföljningar av dessa. Det 

indikerar på en centraliserad struktur enligt Burns och Stalker (1961) som menade att 

standardiserade arbetsprocesser är typiska kännetecken för en centraliserad organisation. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att SmurfitKappa i allt större utsträckning försöker 

matcha den på senare år mer decentraliserade organisation med en flexibel hybridstyrning. 

Orsaken är att hybridstyrningen är mer effektiv i en decentraliserad struktur enligt Chenhall 

(2003). Dock är bruket verksamma i en konservativ industri med stora långsiktiga investeringar 

och som historiskt kännetecknats av små förändringar. Det är således dyrt att omstrukturera 

organisationen vilket genomförs vid större krav eller förändringar från omgivningen. 

Ovanstående diskussion försvårar således att se ett tydligt samband mellan organisationsstruktur 

och hybridstyrningen vilket den vita pilen i figur 2 illustrerar. 

5.1.3 Strategins påverkan på SmurfitKappas hybridstyrning 

Resultatet visar att hybridstyrningen är utformad efter brukets övergripande strategi. I 

hybridstyrningen utgår strategin ifrån en omvärldsanalys som sedan bryts ned till konkreta icke- 

och finansiella mål på varje avdelning i bruket. Det leder till en mer effektiv verksamhet eftersom 

medarbetarnas arbete kan direkt kopplas till företagets mål och strategi. Dessutom erhåller 

ledningen och medarbetarna en snabb återkoppling vid eventuella avvikelser. Det ligger i linje 

med Kaplan och Norton (1999) som menade att kombinationen av mått skapar en bättre 

balanserad styrning och säkerställer en långsiktig överlevnad. 

 

SmufitKappa-koncernen eftersträvar att uppnå tillväxt genom marknadspenetration vilket liknar 

en defensiv strategi med målsättning att öka befintliga marknadsandelar, effektivisera 

produktionen och vara kundens första val. Langfield-Smith (1997) menar att en budgetstyrning 

och en defensiv strategi går hand i hand. Även om ägarna har slagit fast en defensiv strategi, har 

bruket lokalt valt att komplettera den obligatoriska budgeten med en flexibel hybridstyrning i 

form av styrkort. Den balanserade styrningen underlättar förståelse och delaktighet när strategin 

ska förankras i organisationen. Det finns samband mellan strategin och företagets hybridstyrning 

vilket figur 2 indikerar. 
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Figur 2: Analysmodell utfall SmurfitKappa 

 

De röda pilarna visar att omgivning och strategi har en stark påverkan på hybridstyrningen i 

SmurfitKappa. Företagets behov av icke-finansiell information och flexibel styrning via styrkort 

ökar då förändringstakten blir allt mer märkbar. Den balanserade styrningen underlättar förståelse 

och delaktighet när strategin ska förankras i organisationen. 

 

Organisationsstrukturens påverkan på hybridstyrningen är inte lika framträdande. Trots att 

företaget försöker matcha den på senare år mer decentraliserade organisation med en flexibel 

hybridstyrning, försvårar det ändå att se en tydlig påverkan på grund av en centralstyrning från 

ägarna vilka ställer höga krav på uppföljning och detaljerad budget av enskilda bruket.  

5.2 LKAB Minerals 

5.2.1 Omgivningens påverkan på LKAB Minerals hybridstyrning 

Resultatet visar att företaget befinner sig på en stabil nischad marknad och budgeten är ett 

fungerande verktyg. Marknaden kännetecknas av små förändringar och är relativt förutsägbar. 

Dock tyder det på att företaget upplever en ökad konkurrens och sämre tider för en del av 

företagets kunder. Omgivningen påverkar Minerals eftersom hybridstyrningen får större inslag av 

striktare uppföljning och kostnadskontroll när kunderna upplever sämre ekonomiska tider vilket 

kan tvinga företaget att bokföra förluster i framtiden. Resultatet ligger i linje med Chenhall 

(2003) som menar att behovet av kostandskontroll ökar vid osäkra tider. Budgeten är ett krav från 

koncernledningen men är också Minerals främsta styrmedel. Budgeten tycks inneha en stor 

betydelse för interna processer men tar inte lika stor hänsyn till förändringar i omgivningen. 

Prognosernas roll är endast att ge en fingervisning huruvida budgetens mål uppnås eller inte. 

 

Resultatet visar att företaget inte anpassar hybridstyrningen till företagets projekt trots dess 

upplevda problematik för budgeten. Att företaget placerar projekten vid sidan av budgeten och att 

prognoserna saknar tillräcklig framförhållning förstärker problemen att företaget inte klarar av att 

hantera projekten i omgivningen. Med visst stöd från Donaldson (1994) tycks Minerals uppleva 

vissa utmaningar att anpassa sig efter företagets hantering av projekten. 
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Bortsett från projekten är dock omgivningen i grunden stabil och trots en ökad osäkerhet, 

upplever företaget inget större behov av att förändra hybridstyrningen. Projekten ligger utanför 

budget och lever sitt eget liv. Därmed är förutsättningarna för en budgetstyrning förutsägbara. 

Vid osäkra tider tenderar hybridstyrningen att bli mer kostnadskontrollinriktad. Det finns således 

ett samspel mellan företagets hybridstyrning och omgivning vilket figur 3 illustrerar. 

5.2.2 Organisationsstrukturens påverkan på LKAB Minerals hybridstyrning 

Omstruktureringen i Minerals medför att de strategiska målsättningarna kan integreras i den 

operativa verksamheten. Resultatet visar att den nya matrisorganisationen är mer decentraliserad 

än tidigare. Kärnprodukterna är indelade efter affärsområden medan marknaden delas in efter 

regioner med ett lokalt ansvar vilket tycks skapa en bättre kontroll i verksamheten. Trots en mer 

decentraliserad organisationsform visar resultatet att hybridstyrningens grad av budget inte 

skruvas ned. Snarare upplever företaget tvärtom, att en strikt budgetstyrning är nödvändig i en 

decentraliserad organisation för att inte ge allt för stor självständighet i varje affärsenhet. Det 

stöds inte av Chenhall (2003) som menar att en flexibel ekonomistyrning är mer användbar i en 

decentraliserad struktur. Det går heller inte ihop med Burns och Stalker (1961) som menar att 

budgeten fungerar bäst i en centraliserad struktur. Det skulle kunna finnas en påverkan på 

hybridstyrningen enligt Lindvall (2011) som menar att en matrisorganisation innehåller både 

centraliserade och decentraliserade inslag vilket möjliggör för en strikt budgetstyrning i en 

decentraliserad struktur. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det finns samband mellan 

organisationsstruktur och företagets hybridstyrning. Företaget är mer decentraliserade efter den 

senaste organisationsförändringen då företaget kan styra verksamheten med ett lokalt säljansvar i 

varje region. Trots att budgeten som styrmedel enligt teorin inte är förenlig med en 

decentraliserad struktur, visar Minerals att det är möjligt. Resultatet illustreras i figur 3. 

5.2.3 Strategins påverkan på LKAB Minerals hybridstyrning 

Resultatet tyder på att företaget har en tillväxtstrategi eftersom företaget eftersträvar att uppnå 

tillväxt på nya marknader via ökad försäljning av kärnprodukterna. Minerals har satsat mycket på 

produktutveckling av kärnprodukterna eftersom de bedöms vara av hög kvalité och 

konkurrenskraftiga i framtiden. Strategin kan också liknas vid Porters konkurrensstrategi med 

produktdifferentiering vilket är nära förknippad med tillväxtstrategin enligt Otley (2016). Två 

kännetecken för en tillväxtstrategi enligt Langfield-Smith (1997) är produkt- och 

marknadsutveckling. Chenhall (2003) menar att en tillväxtstrategi och en flexibel styrning hör 

ihop eftersom en tillväxtstrategi innebär ökade risker vilket hanteras bättre med en mer flexibel 

styrning. Ändå använder Minerals en lägre grad av hybridstyrning vilket definieras som ett stort 

fokus på budgeten.  

 

Minerals tillväxtstrategi påverkar hybridstyrningen genom att bryts ned till årliga budgetmål och 

utgör försäljningschefernas åtaganden. Prissättningen bestäms också strategiskt. För att följa 

deras tillväxtstrategi och uppfylla deras årliga budgetmål måste varje region sälja tillräckligt 

vilket säkerställs med hjälp av åtaganden. Bestämmelserna om minsta prissättning är till för att 

säkerställa en lönsamhet. Slutsatsen är att strategin har påverkan på företagets hybridstyrning 

vilket figur 3 visar. 
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Figur 3. Analysmodell utfall LKAB Minerals. 

 

Röda pilarna visar att omgivning och strategi har stark påverkan på hybridstyrningen i LKAB 

Minerals. Omgivningen är i grunden stabil, vilket skapar goda förutsättningar för deras 

nuvarande hybridstyrning. Trots en osäkerhet i form av projekten, upplever företaget inget behov 

av förändringar i styrningen. Organisationsstrukturens påverkan på hybridstyrningen är 

framträdande. Hybridstyrningen i Minerals med inslag av budget tycks fungera i en 

decentraliserad struktur. Minerals tillväxtstrategi påverkar hybridstyrningen genom att bryta ned 

årliga budgetmål och utgör således ett åtagande för chefer med säljansvar. Företagets 

hybridstyrning påverkas således av samtliga situationsvariabler. 

5.3 Jämförande analys 

5.3.1 Omgivningens påverkan på hybridstyrningen 

Resultatet visar att båda företagen är verksamma i stabila omgivningar med relativt goda 

framtidsutsikter. Dock möter bägge en osäkerhet i form av konkurrens och förändrade 

kundpreferenser. Främsta förklaringarna är att företagen är verksamma på lönsamma marknader 

vilket har ökat intresset från konkurrenter som vill bredda sin verksamhet. SmurfitKappas kunder 

efterfrågar allt mer tunnare papper medan Minerals kunder upplever sämre ekonomiska tider 

vilket medför en svagare efterfrågan av Minerals kärnprodukter. 

 

Resultatet visar att företagen möter omgivningens osäkerhet på olika sätt. Företagen använder 

analyser för att få information av omvärlden. SmurfitKappa upprättar SWOT- och PESTEL 

analyser vilket ger en bild av den interna och externa omgivningen. Minerals använder sig främst 

av en internanalys för att identifiera styrkor och svagheter. Minerals interna fokus hör ihop med 

en traditionell budgetstyrning. Minerals möter den osäkra omgivningen med en mer 

kontrollerande hybridstyrning med stora inslag av budget tillsammans med kvartalsvisa 

prognoser. Det överensstämmer med Chenhall (2003) som menade att företag får ett större behov 

av kontroll och budgetstyrning i en osäker omgivning. Resultatet visar även att Minerals är mer 

internt fokuserade och förespråkar en strikt budgetkontroll fastän omgivningen upplevs vara mer 

föränderlig än tidigare. Det ensidigt interna fokuset tillsammans med budgeten har fått mycket 
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kritik för att inte ta tillräckligt med hänsyn till omständigheterna i omgivningen liksom Lindvall 

(2011) visade att företag med budgetstyrning lägger allt för stort fokus på kostnadskontroll 

internt. 

 

SmurfitKappa möter omgivningens osäkerhet med att komplettera budgeten med en flexiblare 

hybridstyrning som inkluderar det balanserade styrkortet och icke-finansiella nyckeltal. 

Resultatet visar att SmurfitKappas hybridstyrning upplever i likhet med Ekholm och Wallin 

(2011) en mindre nytta av budgetstyrning och föredrar en mer flexibel och kundanpassad 

styrning. SmurfitKappa samlar in information om omvärlden vilket visar hur externt fokuserat 

företaget är. Resultatet visar att SmurfitKappa besöker kunder i högre utsträckning för att samla 

information om kundernas preferenser. Deras balanserade styrkort innehåller också ett externt 

kundperspektiv som tycks få ett större fokus i osäker omgivning. 

 

Resultatet visar att företagen bemöter omgivningen på olika sätt och med andra finns det inte en 

enhetlig påverkan på styrningen. Det bekräftar forskarnas dilemma (Chenhall, 2003; Ekholm & 

Wallin, 2011) som förespråkar olika varianter av hybridstyrning i en osäker omgivning. 

Sammantaget tyder det på att SmurfitKappas hybridstyrning anpassar sig till omgivningen i större 

utsträckning än Minerals. 

5.3.2 Organisationsstrukturens påverkan på hybridstyrningen 

Resultatet visar att företagen har genomgått en organisationsförändring under samma 

verksamhetsår. Orsaken är att båda företagen upplever större påtryckningar utifrån när 

omgivningen förändras i form av global konkurrens. Detta vidhålls av Otley (2016) som menar 

att företagen har förmågan att anpassa sin struktur när omvärlden känntecknas som 

konkurrensutsatt.  

 

Minerals har idag en matrisstruktur vilket är en kombination av en decentraliserad och en 

centraliserad struktur. Lindvall (2011) menar att en matrisstruktur kan integrera budgetstyrning 

med en decentraliserad struktur. Det förklarar den till synes konfliktande strukturpåverkan på 

hybridstyrningen i Minerals fall. Den decentraliserade strukturen motiveras genom av 

ansvarsenheter indelade i regionala affärsområden vilket innebär närmare kommunikationsvägar 

mellan de anställda. Det som talade emot var en beslutsfattning på central nivå och en 

budgetstyrning vilket hör ihop med en centraliserad struktur enligt Burns och Stalker (1961).  

 

SmurfitKappa har i viss omfattning en mer decentraliserad struktur än tidigare, men har 

fortfarande inslag av en centraliserad struktur. Resultatet visade på en decentraliserad struktur i 

form av en plattare struktur med snabbare intern informationsinhämtning av försäljning och 

produktionsvolymer mellan anställda. Det som tyder på en centraliserad struktur är chefernas 

kontrollbehov och noggranna mätning av varje avdelning.  

 

SmurfitKappas struktur kan utifrån resultatet betraktas delvis anpassad efter hybridstyrningen 

eftersom en decentraliserad struktur hör ihop med en flexibel hybridstyrning enligt Chenhall 

(2003). Det andra är att en decentraliserad organisation möjliggör en närmare kontakt med 

kunden vilket Hope och Fraser (2009) menade och därmed i överensstämmande med 
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hybridstyrningens kundfokus. Resultatet visar dock att en papperstillverkare som SmurfitKappa 

inte nödvändigtvis är tillräckligt flexibel att ändra organisationssstrukturen om de innehar mycket 

fast infrastruktur och förändringar kan därför kräva en omfattande finansiering. I båda fallen 

finns både motsägelser och överensstämmelser mellan strukturen och hybridstyrningen. 

Resultatet visar på att det inte går att vara alltför kategorisk i slutsatserna om strukturens 

påverkan på hybridstyrningen. 

 

Båda företagen har erfarenhet av andra styrmedel som dock avvecklades på grund av 

suboptimering. Minerals styrde under en period budgetlöst, vilket föranledde vissa problem för 

ledningen eftersom produktportföljen blev större än planerat. Resultatet visar att det är en 

anledning till att Minerals har starka inslag av budget i sin hybridstyrning för att uppnå en större 

grad av kontroll. SmurfitKappa styrde tidigare med budget utan det balanserade styrkortet. 

Resurserna användes inte optimalt inom verksamheten eftersom enheterna tilldelades olika 

mycket resurser utan att ta hänsyn till dess behov. Suboptimering uppstod när vissa avdelningar 

inte hade tillräckligt med resurser och andra för mycket. Produktionsavdelningar kunde stundtals 

ha begränsade resurser vilket försvårade att genomföra maskinreparation för att hålla igång 

produktionen. Andra avdelningar däremot fick ett överskott av resurser vilket kunde förbrukas på 

ett sätt som inte var i enlighet med ett helhetsperspektiv. De olika erfarenheterna är också 

anledningar till olika val av hybridstyrning i Mineral respektive SmurfitKappa.  

5.3.3 Strategins påverkan på hybridstyrningen 

Studiens resultat visar att Minerals strategi är att avgränsa produktsortimentet och fokusera på 

tillväxt inom nya marknader. Strategin påvisar vissa likheter med en tillväxtstrategi enligt 

Langfield-Smith (1997) kategorisering. Kriterier som Minerals inte uppfyller är att de inte 

utvecklar nya produkter utan snarare har ett begränsat produktsortiment och endast utvecklar 

befintliga kärnprodukter. 

 

SmurfitKappas strategi utgår från en stark kundorientering, kostnadseffektivisering och 

marknadspenetration. Marknadspenetration och kostnadseffektivisering är två drag av en 

defensiv strategi enligt Macintosh (1994). Det finns dock kriterier som inte uppfylls för att 

kategoriseras som en defensiv strategi, nämligen lågkostnadsproducent. Resultatet visar att 

Minerals använder en tillväxtstrategi medan SmurfitKappa är mer defensiva bortsett från vissa 

avvikelser. Det är två mycket olika strategier som används av företagen. 

 

SmurfitKappas defensiva strategi skulle enligt Chenhall (2003) höra ihop med en budgetstyrning. 

Dock saknar budgeten i SmurfitKappas hybridstyrning en styrande roll. Minerals tillväxtstrategi 

hänger samman med en flexibel hybridstyrning menar Chenhall (2003), dock visar resultatet att 

företaget tillämpar delvis en budgetstyrning. Båda resultaten i denna studie säger med andra ord 

emot tidigare teoretiska samband. Det tyder på att ingen av de två strategiernas påverkan på 

företagens hybridstyrning är helt överensstämmande med tidigare teori. 

 

Montgomery (2002) menar att strategin och budgeten som styrmedel inte samspelar, utan 

behöver kompletteras med rullande prognoser. Resultatet tyder på att prognoserna Minerals 

använder sig av inte är rullande. Minerals strategi påverkar dock deras hybridstyrning genom att 
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den bestämmer minsta prissättning och det obligatoriska åtagandet för försäljningscheferna. För 

att följa deras tillväxtstrategi och uppfylla deras årliga budgetmål måste varje region sälja 

tillräckligt vilket säkerställs med hjälp av åtaganden. Bestämmelserna om minsta prissättning är 

till för att säkerställa en lönsamhet. 

 

SmurfitKappas strategi är på ett märkbart sätt integrerat i styrningen med det balanserade 

styrkortet. Styrkortet utgår ifrån den övergripande strategin (Kaplan & Norton, 1999) och bryts 

ned till konkreta aktiviteter, mål och mått i den dagliga styrningen. Företagets kundfokus och 

vilja att vara kundens första val återfinns i det balanserade styrkortets kundperspektiv vilket 

påvisar hur strategin är märkbart integrerad i hybridstyrningen. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

6.1 Slutsatser 

Vilken betydelse har situationsvariablerna omgivning, organisationsstruktur och strategi för 

hybridstyrning i industriföretag? 

 

Studien visar att det förekommer två olika varianter av hybridstyrning i de undersökta 

industriföretagen. Vi har kunnat identifiera en budgetdominerad och en styrkortsdominerad 

hybridstyrning. Studien visar att båda hybriderna påverkas i störst utsträckning av 

situationsvariablerna omgivning och strategi men olika mycket av organisationsstrukturen. Det 

kan förklaras av industribranschens konservativa karaktär då förändringar i 

organisationsstrukturen inte sker i samma takt som i de övriga variablerna. Studien visade även 

att andra variabler som affärskultur påverkar hybridstyrningens utformning. 

6.1.1 Budgetdominerad hybridstyrning 

En budgetdominerad hybridstyrning baseras på en årsbudget och kvartalsvisa prognoser. 

Budgeten kännetecknas som det främsta styrverktyget och används för styrning och intern 

kontroll. Prognoserna har en begränsad roll i styrningen, prognosernas främsta uppgift är att 

uppdaterna budgeten kvartalsvis med finansiell information. 

 

Studien visar att företag med budgetdominerad hybridstyrning kan styra sin verksamhet under 

olika förutsättningar i omgivningen. Budgetdominerad hybridstyrning fungerar bra i både en 

förutsägbar och osäker omgivning. Hybridstyrningen tenderar att bli mer kostnadskontrollinriktad 

vid en föränderlig omgivning då konkurrens ökar och efterfrågan på produktsortimenten minskar. 

 

Studien tyder på att organisationsstrukturens påverkan på budgetdominerad hybridstyrning är 

framträdande. Tidigare forskning menar att budget och decentraliserad organisationsstruktur inte 

går hand i hand, men vår slutsats är att en budgetdominerad hybridstyrning tycks fungera i en 

decentraliserad struktur. En förklaring kan vara att en central budgetstyrning får en viktig roll i en 

decentraliserad organisation för att undvika suboptimering mellan företagets avdelningar. 

 

Tillväxtstrategi är enligt tidigare forskning förenlig med förhöjd risk och kräver därför en mer 

flexibel styrning. Dock ser vi ett visst samspel mellan tillväxtstrategi och budgetdominerad 

hybridstyrning. En förklaring kan vara att säljbudgetar fördelas ut på respektive affärsområde och 

skapar således ett strikt åtagande inom organisationen för att säkerställa en tillväxt under kontroll. 

6.1.2 Styrkortsdominerad hybridstyrning 

En styrkortsdominerad hybridstyrning baseras på ett styrkort, årsbudget och kvartalsvisa 

prognoser. Styrkortet kännetecknas som det främsta styrverktyget och inkluderar mätning av 

icke-finansiell information. Budgeten används för att förse finansiell information till 

koncernledningen. Prognoserna används för att uppdatera budgeten med framtida 

överslagsberäkningar. 
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Studien visar att företag med en styrkortsdominerad hybridstyrning fungerar väl i en stabil 

omgivning och har en stor betydelse i en osäker omgivning. Omgivningens förändringstakt ökar 

behovet av icke-finansiell information till företagsledningen och den styrkortsdominerade 

hybridstyrningen kan snabbt anpassa sig efter kundens särskilda behov.  

 

I tidigare forskning kännetecknas normalt en decentraliserad organisationsstruktur av flexibla 

styrmedel. Studiens resultat visar en obefintlig påverkan av organisationsstrukturen på 

hybridstyrningen. Trots att det finns tendenser att industriföretag försöker bli mer 

decentraliserade finns det dock kvar inslag av centralisering och konservativa krafter från ägarna 

samt industribranschens karaktär som historiskt sett kännetecknas av små förändringar. Vi kan 

således inte se samband mellan organisationsstruktur och styrkortdominerad hybridstyrning. 

Området behöver undersökas närmare i framtida studier. 

 

Defensiv tillväxtstrategi är enligt tidigare forskning förenlig med budgetstyrning. Dock har vi 

funnit samband mellan en defensiv tillväxtstrategi och styrkortsdominerad hybridstyrning. 

Studien tyder på att en styrkortdominerad hybridstyrning kan fungera oavsett val av strategi, då 

styrkortet är förankrat inom hela organisationen och underlättar förståelse och delaktighet när 

strategin kan implementeras på varje avdelning i företaget. 

6.1.3 Andra faktorer som kan påverka hybridstyrningen 

Under arbetets gång har författarna konstaterat att både företagskultur och drivande personer i 

ledningen kan spela en viktig roll i hybridsstyrningens utformning i industriföretag. Ett exempel 

är SmurfitKappas ekonomichef som i en konservativ miljö med traditionell budget och 

kostnadsuppföljning utvecklat hybridstyrning via balanserat styrkort. Utan drivkraft och 

uthållighet från ekonomichefen hade troligen inte styrkortet fått framgång i organisationen. 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatta studier 

Bägge varianter av hybridstyrning som studien kunnat identifiera visar på avvikelser mot 

befintlig teori kring dess påverkan av olika strategier. Budgetdominerad hybridstyrning använder 

budget som det främsta styrverktyget trots en aggressiv tillväxtstrategi. På samma sätt använder 

den styrkortsdominerande hybridstyrningen en flexibel styrning trots en mer defensiv strategi.  

 

Studien teoretiska bidrag är att omgivning och strategi har störst påverkan i en budgetdominerad 

och styrkortsdominerad hybridstyrning. Studiens fallföretag har i grund och botten en stabil 

omgivning som dock bemöts på olika sätt. Studien visar således att olika modeller av 

hybridstyrning kan vara effektiva i företag inom papper- och mineralindustrin. 

 

Studien ger även indikationer om intressanta områden att uppmärksamma i den framtida 

forskningen. Författarna har kunnat notera att budgeten tycks vara ett djupt inrotat styrmedel 

inom industriföretag. LKAB Minerals återgick till en budgetdominerad styrning efter att ha varit 

budgetlöst i två år. För framtida studier vore det därför intressant att undersöka orsaker till varför 

de flesta industriföretagen väljer att hålla fast vid budgetdominerad hybridstyrning i en allt mer 
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föränderlig omgivning. Ett annat förslag till fortsatta studier är att testa våra slutsatser i en 

hypotesprövning för andra industriföretag i en statistisk undersökning. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

1. Allmänt 
1.1 Vilken befattning har du och vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Ekonomistyrning  
2.1 Kan du beskriva kort huvuddragen i er styrning? (budget, prognoser, styrkort etc.) 

2.2 Kan man säga att ni använder flera olika styrverktyg? Om ja, hur kompletteras dessa i er 

styrning? 

2.3 Upplever du fördelar och nackdelar med styrningen? 

 

3. Omgivning 
3.1 Skulle du beskriva er bransch som föränderlig eller förutsägbar? 

3.2 Upplever du en ökad global konkurrens? 

3.3 Upplever du konkurrensen som omfattande eller begränsad? Ge exempel. 

3.4 Hur upplever du att företaget anpassar sig till omgivningen? 

3.5 Hur upplever du att styrningen är anpassad till omgivningen?  

 

4. Organisationsstruktur 

4.1 Hur skulle du beskriva företagets organisationsstruktur? (centraliserad, decentraliserad) 

4.2 a) Hur upplever du att organisationsstrukturen är anpassad till strategin? 

4.2 b) Hur upplever du att organisationsstrukturen är anpassad till omgivningen? 

4.3 Hur upplever du att styrningen är anpassad till organisationsstrukturen? 

 

5. Strategi  

5.1 Skulle du kunna beskriva er affärsstrategi? (prissättning, kvalité, aggressiv, defensiv) 

5.2 a) Hur upplever du att strategin är anpassad till omgivningen? 

5.2 b) Hur upplever du att strategin är anpassad till organisationsstrukturen? 

5.3 Hur upplever du att styrningen är anpassad till strategin? 

  



 
 

BILAGA 2 

Organisationsscheman 

 

 

 
 

 

 


