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FÖRORD 
 
Examensarbetet har gett oss en djupare inblick i komplexiteten i den strategiska 
ekonomistyrningen och hur den påverkar ett företags strategi. Det har varit en stor utmaning 
att utforma detta hantverk och undersöka hur den strategiska ekonomistyrningen praktiseras 
inom och mellan olika nivåer i ett stort decentraliserat serviceföretag som verkar i en 
dynamisk konkurrensutsatt miljö.  
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Mats Westerberg för att du 
generöst delat med sig av din kompetens. Genom vitaliserande tankar och idéer har du 
inspirerat och uppmuntrat oss i det fortlöpande examensarbetet. Du har på ett smidigt sätt 
väglett oss förbi alla hinder och hela tiden bistått oss med värdefulla råd och synpunkter vilket 
har varit till stor hjälp för att bemästra alla problem. 
 
Vi vill tacka Olof Eriksson som är chef för Connex affärsområde norr för att du engagerade 
dig i vårt examensarbete. Vi vill också tacka alla chefer på Connex som har delat med sig av 
sina erfarenheter och offrat dyrbar arbetstid åt att besvara alla våra frågor. Utan er välvilliga 
insats hade detta inte varit genomförbart. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka vår seminariegrupp och ni förtjänar en stor eloge för den 
konstruktiva kritik som ni har givit oss under examensarbetets gång. Vi är mycket glada för 
era värdefulla kommentarer, råd och synpunkter. Ni har en stor del i examensarbetets 
slutgiltiga utformning. 
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SAMMANFATTNING 
 
Stora företag tenderar i allt större utsträckning att decentralisera för att organisationen skall bli 
mer flexibel. I en decentraliserad organisation kan affärsenheter med hjälp av den detaljerade 
kunskapen om de lokala marknaderna finjustera företagsstrategin till den lokala miljön. 
Strategisk ekonomistyrning behövs för att ett företag skall kunna ha möjlighet att styra en 
strategi i en önskvärd riktning. En balanserad strategisk ekonomistyrning är önskvärd om ett 
företag vill uppnå tillväxt och vinst samtidigt. Uppsatsen handlar om Connex affärsområde 
norr och verksamheten i Norrbotten där tre hierarkiska nivåer finns representerade. Syftet med 
denna uppsats var att i ett stort serviceföretag identifiera hur strategisk ekonomistyrning 
praktiseras på olika hierarkiska nivåer i en decentraliserad organisation. Vi ville visa hur 
värderingar kommuniceras ut i en decentraliserad organisation och undersöka vilka 
strategiska gränser som är viktigast. Dessutom ämnade vi identifiera hur mål utvärderas och 
vad som händer i överföringarna mellan de olika hierarkiska nivåerna. Vi ville också ta reda 
på i vilken utsträckning hänsyn tas till de lägre hierarkiska nivåerna. Uppsatsen utforskade 
också i vilken utsträckning målöverensstämmelse uppnås inom organisationen. 
Undersökningen genomfördes via personliga intervjuer i Luleå, Piteå och Boden.  
 
Slutsatsen som vi fann är att alla nivåer tillämpade en kombination av strategier och 
värderingen som varje nivå gjorde av de viktigaste strategiska styrkorna stämde väl överens 
med den strategi som varje nivå tillämpade förutom inom ett område. Affärsområdesnivån 
och trafikområdesnivån hävdar att det är mer viktigt att ha strategiska styrkor och 
kompetenser inom värdeskapande än inom resurshushållning vilket är motsägelsefullt när den 
huvudsakliga strategiska inriktningen är att nyttja lågkostnadsstrategi. På affärsområdesnivån 
och inom platsnivån är styrningen både balanserad och fokuserad men det finns brister i 
fokuseringen på trafikområdesnivån. Det finns brister i hänsynstagandet till de viktigaste 
perspektiven i det balanserade styrkortet inom värderingsstyrsystemet och det gränsskapande 
styrsystemet. Främst finns dessa brister i hänsynstagande på trafikområdesnivån och inom 
platsnivån. Dessa tillkommakortanden finns inte på någon hierarkisk nivå inom det 
diagnostiska styrsystemet och det interaktiva styrsystemet. 
 
Den strategiska ekonomistyrningen mellan de olika hierarkiska nivåerna utförs med hjälp av 
en styrprocess. Inom värderingsstyrsystemet är den i huvudsak informell. Inom det 
gränsskapande styrsystemet förankras, kommuniceras och utvärderas gränserna på 
affärsområdesnivån i huvudsak via en formell styrprocess men på trafikområdesnivån sker 
detta mest via en informell styrprocess. På platsnivån är det en blandning av formell och 
informell styrprocess som nyttjas. Inom det diagnostiska styrsystemet förankras, 
kommuniceras och utvärderas målen på samtliga nivåer i huvudsak via en formell styrprocess. 
En informell styrprocess nyttjas däremot inom det interaktiva styrsystemet. Den högsta nivån 
prioriterar mer generella gränser som etik och moral, mellannivån fokuserar på gränser som 
öppenhet, respekt och delaktighet men den lägsta nivån översätter gränserna till ett användbart 
språk där stöld och otillåtet lån av företagets ägodelar betonas. I den strategiska 
ekonomistyrningen tas stor hänsyn till de lägre hierarkiska nivåerna. Det råder stor 
målöverensstämmelse mellan affärsområdesnivån och trafikområdesnivån. Den strategiska 
ekonomistyrningen mellan affärsområdesnivå och trafikområdesnivå uppvisar dock små 
skillnader. Mellan trafikområdesnivån och platsnivån råder det också stor 
målöverensstämmelse. Platsnivån har en fokuserad styrning vilket trafikområdesnivån saknar. 
Det kan vara en fördel för målöverensstämmelsen att olika språk talas inom de olika nivåerna.  
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ABSTRACT 
 
Large companies tend to increasingly decentralize to make the organization more flexible. In 
a decentralized organization the business unit can with help of the detailed knowledge about 
the local markets fine-tune the corporate strategy to the local environment. Strategic control is 
needed for a company to be able to control a strategy in a desired direction. A balanced 
strategic control is desirable if a company wants to achieve growth and profit at the same 
time. The essay is about Connex northern business area and the activity it has in Norrbotten 
where three different hierarchy levels are represented. The purpose of this essay was to 
identify in a large service company how strategic control is a practised on different hierarchy 
level in a decentralized organization. We wanted to show how values are communicated in a 
decentralized organization and examine which strategic border that is the most important. In 
addition we wanted to identify how goals are being evaluated and what happens in the transfer 
between the different hierarchy levels. We also intended to find out in what extent 
consideration is taken to the lower hierarchy levels. The essay also explored in what extent 
goal congruence is achieved within the organization. The research was made through personal 
interviews in Luleå, Piteå and Boden.  
 
The conclusion that we found is that all levels applies a combination of strategies and the 
valuation that each level made of the most important strategic strengths corresponded well 
with the strategy which each level was applying apart from one area. The business area level 
and the traffic area level claims that it is more important to have strategic strengths and 
competencies in wealth creation than it is in economizing which is a contradiction when the 
main strategy is low cost strategy. On the business area level and on the site level is the 
strategic control both balanced and focused but there is lack of focus on the traffic area level. 
There is lack of consideration towards the most important perspectives in the balanced 
scorecard in the value control system and border control system. The main lack of 
consideration is on the traffic area level and on the site level. These shortcomings aren’t 
present on any hierarchy level within the diagnostic- and interactive control system. 
 
The strategic business management control between the different hierarchy levels is 
performed through a control process. Within the value control system is it mainly informal. 
Within the border control system is the borders anchored to, communicated by and evaluated 
mainly through a formal control process on the business area level but on the traffic area level 
is this taken place mainly by an informal control process. On the site level is it a mixture of 
formal and informal control process that is being used. Within the diagnostic control system is 
the target anchored to, communicated by and evaluated on all levels mainly through a formal 
control process. An informal control process is on the other hand being used within the 
interactive control system. The highest level is prioritizing more generally limits like ethics 
and moral, the middle level is focusing on limits like openness, respect and involvement but 
the lowest level is translating these limits to a useful language which emphasize theft and 
illicit use of company properties. In the strategic business management control is large 
consideration taken to lower hierarchy levels. There exist large goal congruence between the 
business area level and the traffic area level. The strategic business management control 
between the business area level and the traffic area level are though showing small 
differences. Between the traffic area level and the site level exist also large goal congruence. 
The site level has a focused control, which the traffic area level is missing. It can be an 
advantage for the goal congruence that different languages are talked in the different levels.  
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1 INLEDNING 
 
Detta första kapitel börjar med att beskriva uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. I 
den efterföljande sektionen redogörs för uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras 
uppsatsens disposition. 
 
1.1 Strategisk ekonomistyrning i en decentraliserad organisation 
 
Ekonomistyrningens utveckling startade enligt Källström (1990) i USA under 1800-talet. 
Grunden till detta var att företagen ville bli effektivare och skaffa sig konkurrensfördelar. 
Företag i ett flertal branscher inom industrin expanderade genom att utveckla interna 
leverantörsnät och distributionsnät men detta orsakade samtidigt stora komplexa 
organisationer som blev svåra att överblicka. Källström hävdar att företagen var mycket 
kostnadsorienterade och när organisationerna växte och upptog många olika verksamheter 
upptäckte företagen att det blev svårare att tillgodose ägarnas intressen och därför infördes 
budget inom de största företagen. Syftet med budgeten var att samordna verksamhetens 
resursflöden och prestationsflöden. I Sverige började ekonomistyrningen utvecklas på 1910-
talet genom att utländsk litteratur översattes till svenska men snart kom svenska uppföljare 
som konstaterade nödvändigheten av full kostnadskontroll. Källström menar att på 1950-talet 
blev budgetering en viktig styrmetod i svenska företag vilket delvis orsakades av inflytandet 
från USA. Idag tillämpas budget inom både ekonomistyrning och strategisk ekonomistyrning. 
 
Det finns enligt Simons (1995) litet eller inget behov av att utforma en strategi om 
produkterna som tillverkas är designade för att möta specifika behov på en väl definierad 
marknad. Idag kombinerar företag ofta en mångfald av affärsenheter, produkter och strategier 
inom samma bolag samtidigt som den globala konkurrensen kan resultera i nya strategiska 
allianser. Den snabba utvecklingen av informationsteknik och produktteknik innebär ofta att 
samarbete med processer, service och produkter eskalerar vilket kan leda ökad komplexitet. 
Individer kan därför få svårare att förstå en strategi vilket decentralisering kan motverka. 
 
Decentralisering innebär enligt Mintzberg, Quinn och Ghoshal (1998) att delegering eller 
”utflyttning” av beslutanderätt sker inom en organisation, varvid dess olika delar får större 
självständighet vilket enligt Goold (1991) vitaliserar den energi och driftighet som finns 
lokalt. Stora företag som enligt EU har 250 anställda eller fler, decentraliserar för att strategier 
skall kunna baseras på den detaljerade kunskap som finns lokalt vilket gör att strategin kan 
anpassas till enskilda produktmarknader. Decentralisering tenderar att öka bland stora 
organisationer eftersom den kan kreera en eskalerad snabbhet och flexibilitet. 
Decentraliseringen ökar även den lokala acceptansen för organisationens huvudsakliga 
strategi samtidigt som arbetsbelastningen för ett företags högsta ledning minskar. 
 
Johnson och Scholes (1999) framhåller att ”en strategi anger ett företags 
verksamhetsinriktning och omfattning över en längre tidsperiod, så att företagets resurser 
stämmer överens med omgivningens karaktär och förändringar. I synnerhet med avseende på 
marknader, kunder eller klienter, så att företaget förmår att möta olika intressenters 
förväntningar”. Porter (1980) hävdar att alla företag har en uttalad eller outtalad strategi som 
de använder för att positionera sig och lyckas bättre än de konkurrenter som finns i samma 
bransch. Westerberg (1996) har utvecklat Porters teori och beskriver olika strategiska 
kompetenser. 
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Enligt Lundberg (1999) ger strategiska kompetenser ett företag de konkurrensfördelar som 
behövs för att skapa en strategisk position. En affärsstrategi baseras enligt Johnson och 
Scholes (1999) på ett företags affärsidé och vision och den kan utformas för ett helt företag, 
dess olika hierarkiska nivåer eller enskilda organisatoriska enheter. När omgivningen 
förändras bör även en affärsstrategi anpassas, styras och förändras för att ett företag skall 
kunna tillgodose de krav som finns hos ett företags olika intressenter.  
 
Biggler (2001) hävdar dock att det är svårt att förändra en affärsstrategi i en komplex 
organisation. Undersökningar visar att 90 % av de formulerade affärsstrategierna hos 
europeiska och amerikanska företag inte blir realiserade på utsatt tid och ger det resultat som 
var avsett. Den strategiska styrprocessen i en decentraliserad organisation kan enligt Goold 
(1991) vara informell eller formell och dessa olika typer har olika fördelar och nackdelar 
vilket gör dem lämplig i olika miljöer. Ewing och Samuelsson (1998) menar att om den 
strategiska ekonomistyrningen fokuserar på enstaka dimensioner och områden kan detta leda 
till att de mål som ett affärsområde strävar efter på kort sikt, kan strida mot måluppfyllelse på 
lång sikt. De mål som har kreerats av ett företags enskilda delar kan innebära att företaget som 
helhet inte uppnår den bästa måluppfyllelsen.  
 
Flera författare som Ewing och Samuelsson (1998), Kaplan och Norton (1992) samt Simons 
(1995) menar att det är önskvärt att skapa en balanserad strategisk ekonomistyrning i ett 
företag för att undvika felaktiga suboptimeringar. Ewing och Samuelsson (1998) hävdar att 
det dessutom är viktigt att skapa en balanserad styrning som samtidigt periodvis fokuserar 
kraften i organisationen på enskilda aktiviteter. Kaplan och Norton (1992) har utvecklat 
balanserat styrkort där nyckeltal som är baserade på fyra perspektiv skapar en balanserad 
styrning.  
 
För att styra den valda strategin och skapa förändring inom en organisation kan ett företags 
chefer enligt Simons (1995) nyttja fyra hävstänger. Simons menar att de består av olika 
styrsystem som används till att balansera spänningar som kan uppstå i en organisation mellan 
kontroll och lärande, effektivitet och innovation, belöningar och bestraffningar, samt 
ledarskap och styrning. Genom att använda styrsystemen tillsammans och låta dem 
komplettera varandra kan en balanserad strategisk ekonomistyrning skapas vilket enligt 
Simons kan leda till att företag samtidigt uppnår både lönsamhet och tillväxt. 
 
Simons (1995) hävdar att chefer kan använda styrsystemen för att kommunicera ut företagets 
vision och affärsidé. Simons menar vidare att de dessutom kan nyttjas för att sätta gränser för 
var företaget konkurrerar och hur mycket innovation som tillåts. Genomförandet av dagens 
strategier kan koordineras och övervakas med hjälp av styrsystemen. Dessutom bidrar de till 
att stimulera och guida sökandet efter framtida strategier. Enkla styrsystem är enligt Simons 
(1994) otillräckliga eftersom konkurrensintensiva marknader genomgår snabba förändringar.  
 
Simons (1995) menar att strategisk ekonomistyrning försvåras när företag blir mer 
diversifierade och mer geografiskt utbredda eftersom organisationen växer och cheferna 
därmed inte längre har direktkontakt med varandra. Styrning av en decentraliserad 
organisation kan dock innebära svårigheter eftersom cheferna i ledningen inte har samma 
informationsmängd som cheferna på underliggande hierarkiska nivåer.  När organisationer 
växer måste dess chefer handskas med ökade affärsmöjligheter, ökat konkurrenstryck samt 
mindre tid för beslutsfattande. Detta innebär att styrningen av underliggande hierarkiska 
nivåer blir viktigare. När information sprids i organisationens hierarki kan detta innebära att 
den förändras och det som från början var avsett kanske inte uppfattas rätt.  
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Målöverensstämmelse inträffar enligt Macintoch (1994) när ledningens och de anställdas mål 
överensstämmer med organisationens övergripande mål. Utvärderingsstil tenderar dock att 
smitta mellan de olika hierarkiska nivåerna även om individerna själva egentligen inte gillar 
dem. Därför är det intressant att i slutet av år 2003 göra en uppsats som undersöker hur 
strategins styrning kommuniceras och uppfattas i en decentraliserad organisation. Ytterligare 
en aspekt som är intressant att undersöka är om de underliggande nivåerna kan påverka 
strategin och organisationens strategiska ekonomistyrning. Det här är intressant ur ett 
ledningsperspektiv eftersom bra idéer från alla medarbetare på lång sikt är en förutsättning för 
organisationens konkurrenskraft. Dessutom ligger det i ledningens intresse att styrningen av 
verksamheten blir bra och att de mål, och riktlinjer som ledningen kommunicerar också utförs 
och verkligen följs upp på det sätt som ledningen hade avsett från början. 
 
1.2 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att för ett stort serviceföretag identifiera hur strategisk ekonomistyrning 
kan praktiseras inom och mellan olika hierarkiska nivåer i en decentraliserad organisation. 
 
Uppsatsens undersyften är att: 
• Visa hur värderingar kommuniceras ut i en decentraliserad organisation 
• Identifiera hur mål utvärderas och vad som händer i överföringarna mellan de olika 

hierarkiska nivåerna 
• Ta reda på i vilken utsträckning hänsyn tas till underliggande nivåer vid styrningen 
• Undersöka vilka strategiska gränser som är viktigast 
• Utreda i vilken utsträckning målöverensstämmelse uppnås inom organisationen 
 
1.3 Disposition 
 
Det inledande kapitel ett presenterar övergripande information om uppsatsen och etablerar 
dess syfte samt visar dess disposition. Kapitel två behandlar utförligt de metoder vi valt att 
använda för att uppnå syftet med vår uppsats. Det tredje kapitlet beskriver den teoretiska 
referensramen som vi nyttjat. I kapitel fyra skildras studiens empiri. Därefter redogörs för 
uppsatsens analys i kapitel fem. Slutsatserna som emaneras av undersökningen redovisas i en 
sammanfattande slutdiskussion i kapitel sex. I figur 1.1 beskrivs examensarbetets disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1: Uppsatsens disposition. 
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2 METOD 
 
Det första avsnittet i kapitlet behandlar studiens metodsynsätt och angreppssätt. Därpå 
redogörs för den undersökningsansats som vi använt. Sedan redovisas de litteraturstudier 
som har genomförts och valet av undersökningsobjekt motiveras. Därefter preciseras hur vi 
praktiskt med hjälp av en datainsamlingsmetod har genomfört undersökningen. 
Avslutningsvis beskrivs vilken analysmetod vi använt och uppsatsens metodproblem. 
 
2.1 Metodsynsätt och angreppssätt 
 
Baserat på frågorna i vårt frågeformulär har vi försökt skapa diskussioner om strategisk 
ekonomistyrning eftersom ämnet kan uppfattas som diffust och svårförståeligt av våra 
respondenter. Examensarbetet präglas av aktörsynsättet eftersom vi undersöker de enskilda 
chefernas uppfattning av hur strategisk ekonomistyrning praktiseras inom och mellan olika 
hierarkiska nivåer. Aktörsynsättet försöker enligt Arbnor och Bjerke (1994) förklara helheten 
utifrån dess olika aktörer samtidigt som en subjektiv verklighet accepteras. Tolkningen av 
verkligheten sker utifrån de upplevelser och erfarenheter som den enskilde aktören har skapat 
tillsammans med andra. Varje respondent är en aktör och vår tolkning av respondenternas 
svar påverkar empirin vilket innebär att vi också kan betraktas som en aktör och även 
uppsatsens läsare har möjlighet att vara medtolkare. Vi har utgått från en explorativ ansats när 
examensarbetet skapades eftersom vi utforskar hur den strategiska ekonomistyrningen i 
verkligheten praktiseras inom och mellan olika hierarkiska nivåer i en decentraliserad 
organisation. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) är en explorativ ansats lämplig 
när problemen är svåravgränsade. De menar vidare att detta också gäller om forskaren har en 
oklar uppfattning om relevansen hos de begrepp och frågeställningar som undersöks samt 
vilka olika egenskaper och relationer som är viktiga.  
 
Vi har utifrån befintlig, etablerad teori byggt upp en teoretisk referensram som vi nyttjat vid 
utformningen av studiens analysmodell och frågeformulär. Den teoretiska referensramen 
nyttjas också i studiens analyskapitel vilket kreerar väl underbyggda slutsatser. 
Analysmodellen har testats genom att vi har jämfört den med de empiriska svaren som vi fick 
på våra frågor. Detta har skett genom att vi på varje nivå analyserar de olika respondenternas 
svar mot analysmodellen. Vi analyserar även svaren mellan de olika hierarkiska nivåerna mot 
varandra och mot analysmodellen. Patel och Tibelius (1987) menar att detta förfarande kallas 
för ett deduktivt angreppssätt. Den deduktiva metoden utgår enligt Artsberg (2003) från 
befintlig teori och försöker förstärka eller omkullkasta denna. Uppsatsen har även induktiva 
inslag eftersom vi utifrån våra respondenters svar försöker ge en bild av hur styrningen inom 
och mellan olika hierarkiska nivåer i en decentraliserad organisation praktiseras i 
verkligheten. Studien präglas av en induktiv inriktning eftersom vi via intervjuer kan utforska 
hur styrningen praktiseras i affärsområdet. Med hjälp av uppsatsens induktiva inslag vill vi 
även kunna konstatera om den analysmodell som har skapats är bra eller dålig. Det finns även 
induktiva inslag i slutsatserna och i analysen där vi jämför verkligheten med teorin. Vi har 
valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt vilket beror på att vi i denna studie med 
hjälp av detaljerad information ämnade fånga chefernas uppfattning. Vi valde en kvalitativ 
ansats för att det ger en djupare och mer fullständig bild av det som undersöks. När kvalitativ 
ansats används är det enligt Patel och Tibelius (1987) viktigt att ett inifrånperspektiv används 
för att fånga aktörens tankar. Kvalitativa data är en produkt av en tolkningsprocess vilket 
passar i denna undersökning. 
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2.2 Undersökningsansats 
 
En fallstudie är enligt Svenning (2000) en intensivstudie som pågår under en längre eller 
kortare period där forskaren samlar in en stor mängd information om ett eller ett fåtal objekt. 
Genom att studera ett enskilt fall kan insikter erhållas som annars inte skulle ha framkommit 
om en annan undersökningsstrategi hade använts. Målsättningen är att belysa det generella 
genom att studera enskilda objekt. Fallstudien kan studera saker i detalj vilket en survey inte 
har samma möjlighet att göra. Sociala relationer och processer är vanligtvis sammanlänkade 
med varandra. Fallstudien fungerar bra i komplexa situationer eftersom den går tillräckligt 
djupt för att kunna reda ut komplexiteten. Ytterligare en fördel med fallstudien är att den 
miljö där undersökningen genomförs redan existerar. Detta innebär att det inte är någon 
konstlad situation som har kreerats i forskningssyfte.  
 
Robert. K. Yin (1994) menar att fallet är ett ”naturligt förekommande” fenomen som redan 
finns när undersökningen påbörjas. Beslutet att använda fallstudie är enligt Denscombe 
(1998) ett strategiskt beslut som inte påverkar nyttjandet av den tilltänkta metoden. Detta är 
en av fallstudiens starka sidor. I undersökningen har vi valt att göra en fallstudie som är en 
flitigt använd metod inom samhällsforskning. Detta beror på att vi vill inrikta oss på ett enda 
undersökningsobjekt och göra en djupare analys av händelser, relationer, erfarenheter och 
processer.  
 
2.3 Litteraturstudie 
 
När en studie påbörjas är det viktigt att ta reda på vilka ämnen som redan har behandlats inom 
det område som ska undersökas. Därför inleddes uppsatsarbetet med en litteraturstudie som 
utfördes med hjälp av de olika databaserna vid Universitetsbiblioteket i Luleå. 
Litteraturstudier fastställer enligt Denscombe (2000) redan existerande kunskap inom området 
och presenterar lämpliga teorier. De databaser vi använde var Business Source Elite 
(EBSCO). De sökord vi använde oss av var: management control, strategic control, control 
process, strategy, strategy management, balanced control, control, ekonomistyrning, strategi 
och styrning. Mest träffar fick vi på sökorden strategy och control. Det finns en omfattande 
forskning inom ekonomistyrning varvid vi ganska snabbt fann en stor mängd relevant 
litteratur. Materialet har hämtats från vetenskapliga artiklar och böcker. En stor del av teorin 
har tagits från Simons (1995) som vi nyttjade som utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. Delar av referenslitteraturen fann vi också genom att studera referenser i 
tidigare avhandlingar och böcker inom ekonomistyrning.  
 
2.4 Val av undersökningsobjekt 
 
En förutsättning för att studera hur strategisk ekonomistyrning praktiseras inom och mellan ett 
företags olika hierarkiska nivåer är att det undersökta företaget är relativt stort. Vårt mål var 
att det företag vi undersökte skulle ha minst tre olika hierarkiska nivåer. Valet av 
undersökningsobjekt är baserat på att Connex Sverige består av flera bolag som slogs samman 
under år 2003 och dessutom är Connex Sverige ett stort decentraliserat företag som har 
expanderat i Norrbotten på senare år. Organisationen är också indelad i flera hierarkiska 
nivåer vilket gör problemet med målöverensstämmelse och ”grus i kommunikationen” större 
och därmed blir det intressant att se hur organisationen hanterar dylika problem. Företaget har 
en stor verksamhet i Norrbotten och i Luleå finns dessutom tre olika hierarkiska nivåer inom 
företaget representerade. Företaget och respondenterna erbjöds att vara anonyma om de ansåg 
att undersökningen behandlade känslig information. Respondenterna är därför anonyma. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns enligt Arbnor och Bjerke (1994) två olika tekniker att använda sig av vid 
datainsamling. Antingen nyttjas redan insamlat material eller också samlas ny data in. Vid 
insamlande av ny data kan tre olika sätt användas. Dessa är direkt observation av 
undersökningsobjektet, personliga intervjuer eller experiment. Vi har valt att göra personliga 
intervjuer eftersom vi anser att denna metod passar bäst för vårt problemområde. När problem 
är mer komplicerade passar det enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) bra att använda 
personliga intervjuer.  
 
Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) kan personliga intervjuer vara antingen strukturerade, 
ostrukturerade eller ett mellanting av dem båda. Patel och Tibelius (1987) hävdar att i 
kvalitativa undersökningar lämpar sig ostrukturerade intervjuer. De intervjuer vi genomförde 
var relativt strukturerade men gav likväl aktörerna stort utrymme till att diskutera och att 
reflektera över frågorna och svaren. Intervjuerna var därmed av semistrukturerad modell som 
enligt Lundahl och Skärvad (1992) innebär att frågorna är bestämda i förväg men att de sedan 
i samband med intervjuerna kompletteras med följdfrågor varvid en djupare förståelse av 
ämnet sker. Detta beror på att vi anser att denna interjuform bättre lyfter fram respondenternas 
erfarenheter och subjektiva uppfattningar.  
 
Vårt mål var att utföra första intervjun med ekonomichefen på Connex Sveriges huvudkontor 
i Stockholm. Därefter skulle vi intervjua affärsområdeschefen, trafikområdescheferna och alla 
platscheferna i affärsområde norr. Intervjuerna skulle göras per telefon på grund av de stora 
geografiska avstånden. Eftersom det var svårt att nå ekonomichefen på Connex Sveriges 
huvudkontor i Stockholm, trots att vi ringde flera gånger per dag under två veckors tid, 
beslutade vi att ställa de frågor som var avsedda för företagets ekonomichef till chefen för 
affärsområde norr istället.  
 
Vi blev dock kontaktade av chefen för affärsområde norr som istället tyckte att vi skulle göra 
personliga intervjuer med alla chefer i affärsområdet eftersom de regelbundet träffas i Luleå. 
Därför ändrade vi vår intervjuteknik och bestämde istället tid för personliga intervjuer som 
skulle ske enskilt med affärsområdeschefen men gruppvis med trafikområdescheferna och 
platscheferna. Tyvärr fungerade det inte att utföra intervjuerna i samband med detta möte 
eftersom en trasig kontaktledning orsakade att tåget som en del av cheferna åkte med blev 
försenat, vilket gjorde att de bokade intervjutiderna måste ställas in. Därför ändrades 
undersökningen till att gälla endast chefen för affärsområde norr, trafikområdeschefen för 
Norrbotten och Västerbotten samt de olika platscheferna i Piteå, Boden och Luleå. Dessa 
personer är helt eller delvis verksamma i Norrbotten. 
 
I Luleå intervjuade vi först affärsområdeschefen och därefter trafikområdeschefen. Enskilda 
intervjuer gjordes även med de olika platscheferna i Norrbotten och vi besökte först Piteå för 
att därefter besöka Boden och Luleå. Vi valde att utelämna en chef som är stationerad i 
Norrbotten. Det var chefen för E4-trafiken som har ansvaret för busstrafiken på linjerna 
”Kustbussen” och ”Norrlandskusten”. Detta beror på att antalet gjorda intervjuer var 
tillräckligt många för att vi skulle kunna uppfylla uppsatsens syfte. Båda uppsatsskrivarna 
förde anteckningar för att försäkra oss om att inga viktiga detaljer förbisågs. De områden som 
behandlades under intervjuerna återfinns i frågeformuläret som är beläget i bilaga ett längst 
bak i uppsatsen. Urvalet av intervjufrågorna skedde med utgångspunkt från den teoretiska 
referensramen eftersom vi ville relatera styrning i huvudsak till Simons styrsystem. 
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2.6 Analysmetod 
 
Yin (1989) hävdar att en dataanalys består av att utforska, kategorisera och sammanfatta bevis 
för att uppnå det avsedda syftet med studien. Vi har baserat studien på den teoretiska 
referensramen eftersom detta enligt Yin (1989) är lämpligt vid en fallstudie. Den analysmetod 
som vi har använt innebär att vi har konfronterat den teoretiska referensramen mot den 
empiriska verkligheten. Detta har skett genom att vi har jämfört den analysmodell som vi har 
kreerat utifrån vår teoretiska referensram med de svar som finns redovisade i uppsatsens 
empirikapitel. Vid analysen har vi först analyserat svaren inom varje hierarkisk nivå mot 
analysmodellen. Därefter har analysen inriktas på att jämföra de olika hierarkiska nivåerna 
mot varandra och mot analysmodellen för att kunna besvara uppsatsens syfte och undersyften.  
 
2.7 Metodproblem  
 
I studien utgick vi från ett aktörssynsätt som innebär att verkligheten ses utifrån betraktarens 
perspektiv. Detta innebär att det inte finns några konkreta validitetskriterier vilket gör att 
möjligheterna till validering är små eftersom den sociala verkligheten är tämligen föränderlig. 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att det inte heller är meningen att en undersökning av den 
typ som vi kreerat ska ge samma resultat vid upprepade försök eftersom det handlar om ett 
socialt samspel och subjektiva värderingar. I undersökningen är det vår egen uppfattning av 
resultatet som presenteras. I och med detta präglas studien i hög grad av subjektivitet. 
Eftersom undersökningen innehåller subjektiva inslag bör den enligt Patel och Tibelius (1987) 
bedömas enligt begreppen; tillämplighet, rimlighet och trovärdighet, samvetsgrannhet och 
ärlighet. 
 
Definitionen av tillämplighet handlar enligt Patel och Tibelius (1987) om det råder 
överensstämmelse mellan valen av datainsamlingsmetod och undersökningsurval varvid 
forskaren tar emot den information som söks. För vår del innebär detta om vi har rätt 
datainsamlingsmetod, litteratur och har valt rätt undersökningsobjekt med hänsyn till 
uppsatsens syfte. För att öka tillämpligheten använde vi oss av personliga intervjuer men även 
det faktum att vi var två personer som intervjuade och förde anteckningar ökar 
tillämpligheten. Vid personliga intervjuer är det lätt att intervjuaren och den som blir 
intervjuad påverkar varandra. Därför försökte vi att inte påverka eller ge ledande frågor till 
aktörerna. Ibland var det dock svårt att få respondenterna att förstå frågorna utan att ge 
exempel på svar som vi fått från tidigare respondenter. Utifrån uppsatsens syfte har vi valt 
litteratur och undersökningsobjekt vilket ger en hög tillämplighet. 
 
Rimlighet och trovärdighet handlar enligt Patel och Tibelius (1987) om överensstämmelse 
mellan verkligheten och det empiriska materialet samt i vilken utsträckning som forskaren har 
tillvaratagit informationen och om den har tolkats på rätt sätt av läsaren. För att öka 
rimligheten har vi använt oss av väletablerad vetenskap och trovärdigheten har ökats genom 
att anteckningarna under intervjuerna har nedtecknats kort tid efter intervjuerna och granskats 
av båda författarna. Vi har också ringt och berättat för aktörerna vad undersökningen skulle 
handla om. Ett problem har varit att vi inte ville avslöja alltför mycket om undersökningen 
eftersom detta kunde leda till svaren på frågorna inte hade blivit rättvisande.  
 
Samvetsgrannhet och ärlighet definieras enligt Patel och Tibelius (1987) som huruvida 
forskaren haft ett konsekvent förhållningssätt med hänsyn till studiens syfte. Vår strävan med 
undersökningen har varit att ge läsaren en tydlig och korrekt bild av verkligheten och dess 
fakta. 
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Till trafikområdeschefen har vi i förväg skickat ut intervjuguiden via e-post eftersom vi med 
en dags varsel fick besked om att tidstillgången var starkt begränsad. Vi hade exakt trettio 
minuter till förfogande för att genomföra intervjun. Vi ville på detta sätt göra det möjligt för 
vår respondent att förbereda sig för att vi skulle hinna behandla intervjuns alla frågor inom 
tidsramen. Genom att skicka ut intervjufrågorna innan intervjun gjorde vi det möjligt att spara 
tid. Vi har emellertid inte skickat ut intervjuguiden till övriga respondenter i förväg eftersom 
detta skulle kunna leda till att aktörernas spontanitet försvinner. Detta skulle också kunna 
innebära att aktörerna hade förberett sig genom att konferera sinsemellan vilket hade kunnat 
leda till likartade svar. Om respondenterna hade tillåtits förbereda sig på frågorna skulle detta 
kunnat leda till en djupare diskussion men vi eftersträvade att svaren skulle vara spontana och 
spegla den rådande situationen. Eftersom trafikområdeschefen inte hade läst på frågorna innan 
intervjun upplevde vi inte något problem med dennes spontanitet under intervjun. Vi märkte 
dock under intervjuernas gång att aktörerna, särskilt på platschefsnivå borde ha fått tänka över 
sina svar under en längre tid. Detta hade skapat en sannare bild av företaget. 
 
Intervjufrågorna utformades på ett neutralt och lättförståeligt vis för att undvika missförstånd. 
Vi upptäckte dock under intervjuernas gång att vissa frågor missförstods av aktörerna och 
detta har vi tagit hänsyn till och justerat i efterhand. På lägre nivåer arbetar de också mer 
praktiskt och har stor kunskap inom sitt respektive område. Detta innebar för vår del att en del 
av frågorna var svårbesvarade för dessa chefer. Ett annat metodproblem är att eftersom 
respondenterna är medvetna om att svaren kommer att användas i en offentlig studie kan 
deras svar påverkas. Vi upplevde dock att aktörerna svarade korrekt och ärligt på samtliga 
frågor och att ju fler intervjuer vi gjorde, desto bättre blev dem.  
 
Vi valde också att inte använda bandspelare under intervjuerna. Att bli inspelad på band 
menar Svenning (2000) kan vara obehagligt och därmed göra att aktören blir besvärad eller 
hämmad. Istället förde vi anteckningar och turades om att ställa frågor. En nackdel när 
bandspelare inte används är att det kan vara svårt att hinna med att skriva ner alla svaren på 
frågorna. För att minska risken för detta var vi två personer som förde anteckningar och 
turades om att ställa frågor för att ge varandra tid att skriva ned svaren. Bandinspelningar eller 
anteckningar kan inte heller fånga upp gester, mimik och det som kan ”läsas mellan raderna”. 
Därför är minnet en viktig komponent vid en intervju oavsett om bandspelare används eller ej.  
 
Ett stort problem med undersökningen var att vi inledningsvis hade stora problem att få tag i 
aktörerna. Våra intentioner var från början att undersökningen skulle gälla Connex Sveriges 
ekonomichef samt hela det norra affärsområdet och innefatta fyra olika hierarkiska nivåer 
men eftersom det vid intervjuns tidsbokning var väldigt svårt att nå ekonomichefen som är 
stationerad i Stockholm blev vi tvungna att avgränsa oss till tre olika nivåer. Den inledande 
intervjun med affärsområdeschefen var mycket givande och vi fick mycket information som 
vi har använt vid företagets presentation. Intervjun tog dock längre tid än förväntat men detta 
löstes av affärsområdeschefen på ett smidigt sätt. Det märktes tydligt att affärsområdeschefen 
förstod uppsatsens ämnesområde och hans svar var tydliga även om denne ibland tyckte att 
frågorna var svåra. Intervjun med trafikområdeschefen utfördes under en kort tid vilket gjorde 
att svaren blev kortfattade samtidigt som tidspressen begränsade möjligheten att reflektera 
över svaren och ställa följdfrågor i samband med intervjun. Detta innebar att vi fick forcera 
frågorna för att hinna med att genomföra intervjun. Vi upplevde dock att intervjuerna med 
platscheferna blev bättre än med trafikområdeschefen och att vi ställde bättre följdfrågor. 
Dessutom var kunskapen om intervjuområdet hög hos affärsområdeschefen men sämre på de 
lägre hierarkiska nivåerna. Vår bedömning är dock att detta examensarbete ger en bra bild på 
hur den strategiska ekonomistyrningen praktiseras inom och mellan de hierarkiska nivåerna. 
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3 TEORI 
 
Kapitlet beskriver inledningsvis innebörden av styrning, ekonomistyrning och strategisk 
ekonomistyrning. Därpå redogörs den teoretiska referensramen för strategier. Vidare 
tydliggörs vad decentralisering och målöverensstämmelse innebär. Sedan skildras den 
strategiska styrprocessen ur ett informellt och formellt perspektiv. Därefter förklaras 
beståndsdelarna i den teoretiska referensramen för balanserad styrning, balanserat styrkort 
och Simons fyra styrsystem och deras kopplingar. Avslutningsvis presenteras en egen modell. 
 
3.1 Styrning  
 
Styrning i företag kan ske på olika sätt på olika nivåer. Enligt Källström (1993) kan styrning 
ske både horisontellt och vertikalt. Anthony (1965) menar att det finns tre nivåer av styrning 
och denna uppsats handlar om strategisk styrning vilket syftar till de nivåer där företagets 
överordnade mål formuleras. Boland (1979) beskriver två perspektiv av styrning som han 
betecknar ”styrning med” och ”styrning över”. ”Styrning med” är informell och är ett resultat 
av att en organisations delade värderingar utgör basen för att skapa samordnade handlingar 
utan att behöva ge order eller skapa avvikelserapporter. ”Styrning över” är en formell, 
hierarkisk och byråkratisk strukturerad process där order och regler flödar från 
organisationens topp till dess botten samtidigt som flödet är tvärtom för resultatrapporter och 
avvikelser. 
 
3.1.1 Ekonomistyrning 
 
Källström (1990) framhåller att ekonomistyrning är en process som avser en medveten 
styrning av beslutsfattandet och beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat, 
lönsamhet och ekonomisk ställning. Processen syftar till att motivera och inspirera 
medarbetarna i en organisation till att utföra aktiviteter som gynnar organisationens mål. 
Processen skall också upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis olika 
former av missanvändning av resurser. Enligt Lundberg (1999) kan ekonomistyrning nyttjas 
till att både stödja och ifrågasätta ett företags existerande strategier och information från 
ekonomistyrning kan påverka ett företags strategi samt underlätta strategins genomförande. 
Ekonomistyrning innebär enligt Lindvall (2001) att ett önskvärt beteende bland 
organisationens medlemmar eftersträvas genom att använda ekonomisk information.  
 
3.1.2 Strategisk ekonomistyrning 
 
Enligt Sigfridsson (1993) fungerar den strategiska ekonomistyrningen som en länk mellan 
strategiska planer och operationella aktiviteter i ett företag. Lundberg (1999) menar att 
strategisk ekonomistyrning avser den del av ekonomistyrning som möjliggör uppföljning av 
ett företags strategier. Strategisk ekonomistyrning och strategi skall samspela varvid 
effekterna av de satsningar som skett mot specifika produkter, marknader och kunder skall 
kunna avläsas och en hög grad av samspel ökar möjligheterna att uppnå tillväxt och 
lönsamhet samtidigt. Sigfridsson (1993) menar att den strategiska ekonomistyrningen skall 
utformas för att den skall kunna upptäcka ett område som är utsatt för konkurrenstryck och 
finna andra områden där det är lönsamt att konkurrera. Simons styrsystem kan både formellt 
och informellt skapa en balanserad strategisk ekonomistyrning. 
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3.2 Strategi 
 
Sigfridsson (1993) menar att strategier är ett uttryck för ett företags vilja att växa och bör 
därför bära information om hur detta ska gå till. Författare definierar strategi på olika sätt. 
Porter (1980) definierar strategi som en position och hävdar att en strategi handlar om att 
anpassa ett företags aktiviteter till varandra. Strategi är en process där ett företag relaterar 
kompetenser, möjligheter och hot till omgivningen. Westerberg (1996) har utvecklat Porters 
teori och beskriver olika typer av strategiska kompetenser. Porter (1980) har beskrivit en 
strategimodell som enligt Westerberg (1996) är lätt att operationalisera och därför nyttjas den. 
 
3.2.1 Strategisk position och kompetens  
 
Porter (1980) menar att ett företag kan bemästra konkurrenskrafterna och samtidigt lyckas 
bättre än sina konkurrenter genom att nyttja lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och 
fokuserad strategi i kombination eller var för sig. Lågkostnadsstrategin som är inriktad på att 
göra produkter till lägsta möjliga kostnad innebär att ett företag strävar efter att vara mer 
kostnadseffektiv än sina konkurrenter. Bromwich (1990) hävdar att en motståndskraftig 
konkurrensposition kan skapas genom produktkombinationer eller produktionskombinationer 
som ger kostnadsfördelar i produktionen.   
 
När produkten görs i olika varianter nyttjas enligt Porter (1980) differentieringsstrategi. 
Företag som använder differentieringsstrategin försöker erbjuda en produkt som uppfattas 
som unikt av sina kunder. Dessutom kan en fokuserad strategi utforma och fokusera en 
produkt för att tillgodose unika behov hos utvalda kunder, kundgrupper, ett segment av 
marknaden eller en geografisk marknad. Företag använder enligt Westerberg (1998) i olika 
grad de olika basstrategierna och strategin de tillämpar är i regel en blandning av de tre 
basstrategierna. Porter (1980) menar att ett företag som inte har lyckats utveckla sin strategi i 
minst en av de tre riktningarna – ett företag som är fast i mitten – är i en extremt dålig 
strategisk situation och kan nästan alltid räkna med låg vinst. Ett företag skall i huvudsak 
välja antingen en lågkostnadsstrategi eller en differentieringsstrategi för att undvika detta.  
 
Dent (1990) påstår att lågkostnads- och differentieringsstrategi är oförenliga men Westerberg 
(1998) menar att organisationer som kombinerar olika strategiska kompetenser och därmed en 
kombination av både differentierings- och lågkostnadsstrategi kan uppnå konkurrensfördelar 
och att de uppvisar bättre lönsamhet än de som endast är differentierade. Enligt Westerberg 
(1996) kan företag bli utkonkurrerade om de fokuserar för mycket på bara en typ av 
kompetens. Studier som Porter (1980) gjorde visar att finansiella styrverktyg som kan 
kommuniceras formellt via mått eller informellt via diskussioner tillämpas i stor utsträckning 
hos organisationer som har lågkostnadsstrategi. De organisationer som använder 
differentieringsstrategi nyttjar i större utsträckning ickefinansiella styrverktyg. 
 
3.3 Decentralisering  
 
Det finns enligt Mintzberg, Quinn och Ghoshal (1998) olika typer av decentralisering och en 
vertikal decentralisering sker när den formella beslutsmakten sprids ner i organisationens 
hierarkiska nivåer. Parallell decentralisering äger rum när makten för olika beslut delegeras 
till ett ställe i organisationen. En form av parallell decentralisering är det som kallas 
begränsad vertikal decentralisering vilket sker när chefer för affärsenheter får mer makt att 
styra sina affärsenheter.  
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3.4 Målöverensstämmelse 
 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) är det viktigt för en organisations ledning att de mål 
som har satts upp verkligen efterlevs. Men individerna i organisationen har också sina egna 
personliga mål och de stämmer inte alltid överens med företagets mål. Det viktigaste syftet 
med styrning är att försöka uppnå en hög måluppfyllelse vilket innebär att individernas 
personliga mål överensstämmer med företagets övergripande mål. Perfekt måluppfyllelse är 
en utopi som inte kan fungera till hundra procent i verkligheten. En av orsakerna till detta är 
att individen vill ha största möjliga kompensation för sina insatser medan företagets ägare vill 
behålla största möjliga del av resurserna. En felaktig styrning kan göra att individerna 
uppmuntras att handla i strid mot organisationens mål. Om styrningen är inriktat på 
kostnadskontroll kan chefer prioritera reducerade kostnader på bekostnad av kvalitet.  
 
En agentrelation existerar när den ena parten (principalen) anlitar en annan part (agenten) för 
att prestera en viss service och därmed delegerar ner makt för att agenten ska kunna fatta 
självständiga beslut. Agentteorin menar att alla människor agerar utifrån självintresse och att 
agenten inte bara är intresserad av kontant belöning utan också av de förmåner en hierarkisk 
position kan erbjuda. Principalen antas bara vara intresserad av att få utdelning på satsat 
kapital. För att undvika att agenten skadar företaget för egen vinning måste principalen genom 
kontroller försöka se till att det inte går att utnyttja systemet, annars är det bara agenten som 
vet om han eller hon arbetar enligt principalens intentioner. (ibid) 
 
3.5 Strategisk styrprocess 
 
Goold (1991) menar att strategisk styrning i ett decentraliserat företag är en process som 
håller de hierarkiska nivåerna underrättad om den fortlöpande verksamhetens utveckling. Den 
strategiska styrprocessen kan vara formell eller informell och den består av fyra 
sammanlänkade steg. I steg ett kommuniceras och förankras vilka mål som skall eftersträvas 
genom att förhandling mellan affärsenheterna i hierarkin genomförs. I det andra steget sker 
övervakning av det verkliga utfallet. I steg tre utvärderas och belönas affärsenheternas chefer 
för uppnått resultat. Steg fyra innebär att om målen inte uppnås ingriper högsta nivån i 
hierarkin genom att justera eller förbättra implementeringen av planer och mål. Den 
strategiska styrprocessen definierar och kommunicerar vad som är ett bra strategiskt resultat, 
motiverar cheferna att uppnå dem, möjliggör tidig upptäckt av strategier som har spårat ur och 
inspirerar letande efter nya strategier och bättre sätt att implementera dem. Den strategiska 
styrprocessen handlar inte bara om återkoppling till cheferna om det uppnådda resultatet utan 
också om snabba förändringar och justeringar av en befintlig strategi för att lösa olika 
problem. En organisation bör dock undvika att enbart förlita sig på kortsiktig finansiell 
information från budgetstyrning vilken kan balanseras av en strategisk styrning som är inriktat 
på att implementera långsiktiga strategiplaner. 
 
Bungay och Goold (1991) menar att den strategiska styrprocessen gör att företag planerar den 
långsiktiga strategin samtidigt som de långsiktiga konsekvenserna av de dagliga operativa 
handlingarna beaktas. Det är dock fortfarande sällsynt att företag tillämpar en strategisk 
styrprocess. Många divisionaliserade företag tillämpar emellertid en strategisk styrstil som 
medför att affärsenheterna ansvarar för en del av den strategiska utvecklingen. Det krävs dock 
att kommunikationen mellan de hierarkiska nivåerna håller hög kvalité för att en bra strategisk 
styrning skall kunna skapas. Detta kräver att de olika nivåerna förstår och litar på varandra 
samt att de har kunskap om företagets konkurrensfördelar. Det förtroende som byggs upp 
mellan nivåerna kan göra att acceptansen för den gemensamma strategin förbättras. 
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Fördelarna med en formell strategisk styrprocess är enligt Goold (1991) att strategin blir 
realistisk och att prestationsmålen tänjs. Dessutom skapar en formell strategisk styrprocess 
högre motivation för enhetscheferna, bättre koordination av interventionerna från högre 
hierarkiska nivåer samt klarare ansvarsförhållanden. Nackdelarna är att målen kan bli stela 
och missriktade och att det kan skapas en byråkrati som ger eskalerade kostnader. I de företag 
vars affärsområden har starka ömsesidiga band har den formella strategiska styrprocessen 
nackdelar. Tydliga strategiska mål som fokuserar på den enskilda affärsenhetens prestationer 
kan skapa problem, speciellt om prestationerna är kopplade till chefernas belöningar. En 
informell strategisk styrprocess kan lösa detta genom att värdesätta samarbetsklimatet och 
teamkänslan eftersom en flexibel styrning minskar dispyterna som kan ske mellan enheter.  
 
Lundberg (1999) hävdar att det krävs att information om vilka affärer och marknader som är 
lönsamma för att ett företag skall kunna växa och utvecklas. Enligt Goold (1991) är det i den 
informella strategiska styrprocessen en förutsättning att dialogen mellan olika nivåer leder 
fram till en rättvis ömsesidig samsyn om enheternas mål och prioriteringar. Den formella 
strategiska styrprocessen kan ha en negativ inverkan på prestationen i ett företag, speciellt i 
dynamiska och osäkra miljöer. Cheferna vet att de inte kan hållas personligt ansvarig för att 
ett strategiskt mål har missats om det beror på faktorer som de inte kan kontrollera och att 
omgivningen har förändrats. När omgivningen förändras är hög flexibilitet att föredra och 
istället för att belöna chefer för att de implementerar en föråldrad strategi bör den strategiska 
styrprocessen uppmuntra chefer att vid behov kreera nya strategier. En informell strategisk 
styrprocess kan göra det möjligt att fatta snabba beslut vid behov av eventuella 
strategiförändringar samtidigt som detta skapar mindre byråkrati och tidsbesparingar. Om ett 
företags konkurrensfördelar är svåra att urskilja för dess hierarkiska nivåer är det också en 
nackdel att tillämpa en formell strategisk styrprocess. I de flesta företagen är dock en formell 
strategisk styrprocess att föredra eftersom det lätt uppstår förvirring om vad som skall 
presteras när den informella strategiska styrprocessen nyttjas. 
 
3.6 Styrning med balans och fokus 
 
Ewing och Samuelsson (1998) framhåller att en styrning som är i balans avser något som sker 
regelbundet och kontinuerligt där balans i tid, rum och aspekter eftersträvas vid styrningens 
inriktning och utformning. De tre dimensionerna och dess sex olika områden visas i figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Tre dimensioner för en balanserad styrning, fritt efter Ewing & Samuelsson, 1998. 
 
Ewing och Samuelsson (1998) menar att balans i tiden innebär att styrmedlen skall väljas för 
att mål, strategier och handlingar på kort och lång sikt säkerställs och genomförs i samklang 
med varandra. Balans i rummet ställer krav på styrningen för att mål, strategier och 
handlingar inom olika delar av en verksamhet ligger i linje med varandra. Balans i aspekter 
fångar upp den problematik som finns med att använda måltal i måttenheter som gör att mål, 
strategier och handlingar på kort och lång sikt utvecklas enligt intentionerna. En kombination 
av balanserad löpande styrning och periodvis fokusering kan kreera förbättringar genom att 
organisationens ansträngningar kraftsamlas mot ett problemområde i verksamheten.  
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Ewing och Samuelsson (1998) hävdar att en löpande styrning som enbart är balanserad kan 
leda till passivitet och ineffektivitet. Om styrningen enbart fokuseras mot enskilda projekt 
eller områden kan dock suboptimeringar, orealistiska lösningar och splittring i organisationen 
skapas. 
 
3.6.1 Balans i tiden 
 
Styrning handlar enligt Ewing och Samuelsson (1998) om att skapa en balans mellan 
måluppfyllelse på kort och lång sikt vilket kan maximera den långsiktiga måluppfyllelsen. 
Balans på kraven mellan kort och långsiktig avkastning bör uppnås. Styrning av ett företag 
handlar om att hela tiden se till att företagets strategiska orientering ligger rätt i förhållande 
till utvecklingen inom alla de områden som är viktiga för dess verksamhet. Att avväga vilka 
satsningar företaget skall göra idag för att på bästa sätt anpassa sig till framtida 
kostnadsnivåer är ett betydande och svårt avvägningsproblem i tiden. Produktivitet handlar 
om att producera på rätt sätt varvid befintlig kapacitet utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
Effektivitet handlar däremot om att bedöma måluppfyllelse i förhållande till resursinsatserna. 
Den långsiktiga strategiska styrningen är en process som är inriktad mot effektivitet och den 
kortsiktiga verksamhetsstyrningen fokuserar främst på produktivitet. Det är viktigt att 
ledningen uppnår balans mellan större strukturella effektivitetsförändringar och mindre 
löpande produktivitetsförändringar eftersom de huvudsakligen grundar sig på mer långsiktiga 
respektive kortsiktiga analyser. En turbulent omvärld kräver att styrningen gör en avvägning 
mellan stabilitet via fasthållande av grundläggande långsiktiga idéer och dynamik via ständigt 
förnyade krav på förändringar i nuet. Det är förödande att enbart prioritera stabilitet vilket 
innebär att den befintliga strategin motvilligt förändras varvid anpassning till nya 
förutsättningar inte sker. Det är också förödande att prioritera dynamik vilket handlar om att 
försöka anpassa verksamheten efter varje ny signal från marknaden. En kombination av 
stabilitet och dynamik bör tillämpas för att skapa en balanserad styrning. Styrningen bör 
säkerställa att företag effektivt kan arbeta enligt fastställd strategi och samtidigt i lämplig 
omfattning bevaka omvärlden för att utvärdera om händelser där motiverar egna förändringar. 
 
3.6.2 Balans i rummet 
 
Ewing och Samuelsson (1998) menar att fördelning av befogenheter och ansvar visar graden 
av självständighet men för att säkerställa att företaget som helhet utvecklas på ett avsett sätt 
krävs samordning av ett företags olika affärsenheter. För mycket samordning leder till att 
självständigheten upplevs som begränsad och för mycket självständighet medför att 
utvecklingen för helheten kan bli ogynnsam. Samordning präglas av centralisering. 
Självständighet präglas av decentralisering där lokal initiativförmåga tas tillvara. Styrningen 
bör utformas för att skapa en balans där ledningens ambitioner, vad avser företagets 
utveckling, inte hämmar de lokala enheternas möjlighet till utveckling. Graden av osäkerhet 
rörande företagets situation påverkar också vad som är lämpligt. Stor osäkerhet och turbulens 
i företagets omgivning kan tas som intäkt för ökad grad av självständighet. Formella 
styrmedel är ett verktyg som i stor utsträckning kan leda till begränsning av den lokala 
självständigheten och anpassningsmöjligheten till nya förutsättningar eftersom formella 
kvantitativa mått kan användas för ökad samordning. Informella styrmedel skapar via 
kognitiva och relationsmässiga aspekter medvetet gemensamma synsätt, värderingar och 
kulturer som sedan används som bas när beslutsfattare skall agera. Formella och informella 
styrmedel kompletterar varandra och det gäller att hitta en väl avvägd kombination av dessa. 
En ökad turbulens och komplexitet på marknaden samtidigt som individernas parallellt 
utvecklade krav på förändringar och ansvar gör att informella styrmedel blir allt viktigare. 
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3.6.3 Balans i aspekter 
 
De finansiella nyckeltalen är väsentliga men inte tillräckliga för styrningen. För att bättre 
kunna utvärdera hela eller delar av en verksamhet kan de finansiella måtten i ökad 
utsträckning kompletteras med ickefinansiella mått. I en organisations topp spelar en 
finansiell information en avgörande roll. Däremot är de fysiska och operativa måtten av 
största betydelse längst ut i organisationen. En balans mellan finansiella och ickefinansiella 
nyckeltal är att föredra och ett balanserat styrkort kan vara ett hjälpmedel för detta. (ibid.) 
 
3.7 Balanserat styrkort 
 
Kaplan och Norton (1992) har utvecklat ett balanserat styrkort som enligt Samuelsson och 
Ewing (1998) är ett styrverktyg som med hjälp av styrtal och fokus på aktuellt år syftar till att 
balansera ett företags nyckeltal varvid suboptimeringar undviks samtidigt som den kortsiktiga 
ekonomistyrningen kopplas samman med den långsiktiga visionen och strategin. Kritik har 
riktats av Samuelsson och Ewing (1998) mot styrkortets snäva syn på styrning och att det inte 
har ett explicit långsiktigt perspektiv. Lundberg (1999) menar styrkortet gör att strategier 
förmedlas och följs upp med hjälp av olika mått. De ickemonetära måtten kan enligt Lundberg 
(1999) utformas efter de specifika behov som ett företag har samtidigt som styrkortets arbetar 
med traditionella monetära mått. Figur 3.2 visar att det balanserade styrkortet består av 
finansiellt-, kund-, process- och förnyelseperspektiv. Lundberg (1999) hävdar att de fyra 
perspektivens innehåll baseras på en uttalad vision och/eller en uttalad strategi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2: Balanserat styrkort, egen bearbetning av Kaplan & Norton, 1992. 
 
Finansiellt perspektiv skall enligt Kaplan och Norton (1992) svara på vad ägarna tycker om 
företaget och omfattar mått som räntabilitet, soliditet och likviditet. Kundperspektivet skall 
besvara hur kunden uppfattar företaget. Kostnad per kund, marknadsandel samt index på 
kundnöjdhet är indikatorer på detta. Processperspektivet skall indikera för företaget vad de 
måste bli bra på. Leveransprecision och kapacitetsutnyttjande är mått som kan leda till att de 
inre processerna i ett företag optimeras. Förnyelseperspektivet skall ge besked om hur 
företaget kan fortsätta att förbättra sig i framtiden. Storleken på investerat kapital i utbildning 
och forskning är exempel på indikatorer för långsiktig förnyelse och överlevnadsförmåga. 
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3.8 Simons fyra styrsystem 
 
Robert Simons (1995) har utvecklat en modell bestående av fyra styrsystem som visar hur ett 
företag genom att använda sig av de fyra styrsystemen kan påverka balansen mellan 
efterfrågan på innovation, nytänkande och kreativitet och behovet av kontroll i 
organisationen. De olika styrsystemen i Simons (1995) styrmodell styr strategin som position, 
plan, mönster och perspektiv. Denna studie fokuserar dock beskrivningen utifrån styrning av 
strategi som position. Simons har funnit att traditionell styrning genom kontroller och 
prestationsmätningar ofta fungerar väl i mindre företag med maximalt några hundra anställda. 
När organisationen blir större och mer komplex och när konkurrensen i omgivningen är 
turbulent hämmar traditionell styrning kreativiteten och medarbetarnas initiativförmåga. 
Utmaningen ligger i att finna en väg att låta handlingskraft utvecklas och samtidigt kunna 
använda sig av mätbara variabler. Det här är en svår uppgift med tanke på konflikten mellan 
styrning uppifrån och kreativitet nedifrån. Simons menar att detta problem kan lösas med 
hjälp av hans modell. Ramverket innehåller fyra olika hävstänger som var och en drar åt sitt 
eget håll samtidigt som de interagerar med varandra. Strategisk styrning uppnås genom 
samverkan av värderings-, gränsskapande-, interaktiva-, samt diagnostiska styrsystem.  
 
Värderings- och interaktiva styrsystem fungerar som en gas medan gränsskapande- och 
diagnostiska styrsystem fungerar som en broms i organisationen. Tillsammans skapar dessa 
styrsystem en organisatorisk racer med snabb acceleration och bra bromsar. Dessa styrsystem 
kontrollerar både implementering av avsedda strategier och utformningen av uppdykande 
strategier. Systemen förser organisationen med organisatoriskt lärande, motivation, mått och 
den kontroll som tillåter effektiv måluppfyllelse. Medarbetarna kan på ett kreativt sätt 
acceptera företagets konkurrensvillkor samtidigt som de stimuleras att finna nya vägar och 
företaget får goda förutsättningar för vinstgivande tillväxt. Simons styrsystem framhäver sig 
som ett formellt system men vi har funnit att modellen behandlar både formella och 
informella styrmedel. I värderingsstyrsystemet och det interaktiva styrsystemet återfinns de 
informella styrmedlen som värderingar och organisationskultur. I det diagnostiska 
styrsystemet återfinns de formella styrmedlen som sker med budget och finansiella mätningar. 
Eftersom Simons styrmodeller har visat sig vara tämligen heltäckande och användbara, både 
genom tester som Simons själv har gjort på stora företag och tester av Lundberg (1999) på 
små företag, valde vi denna modell för att undersöka styrning och kommunikation i ett större 
företag. De olika styrsystemen beskrivs nedan. Där inget annat anges återfinns 
beskrivningarna om styrsystemen i Simons (1995). 
 
3.8.1 Värderingsstyrsystem  
 
Värderingsstyrsystemet förmedlar organisationens grundläggande kärnvärderingar och mål 
bland annat genom affärsidé och genom formell och informell kommunikation som förstärker 
medlemmarnas definitioner om organisationen. Värderingsstyrsystemet får inte vara 
begränsande utan ska inspirera alla i organisationen oavsett befattning och uppmuntra 
medarbetarnas innovation inom ramen för företagets kärnvärderingar. När organisationer 
växer och mognar ökar behovet av, men också svårigheterna med, att ha klart definierade 
syften. Värderingsstyrsystemet kommunicerar och framför information om organisationens 
kärnvärderingar som högre chefer vill få underordnade att acceptera. Värderingarna beskriver 
hur organisationen skapar värde och hur individer förväntas hantera interna och externa 
relationer. Värderingsstyrsystemet är länkat till, och kommuniceras ofta via, en strategi.  
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Eftersom dagens företag verkar i en komplex omgivning och många olika verksamheter ofta 
förekommer inom samma organisation kan det vara svårt för individer att ha ett klart begrepp 
om företagets syfte. Dessutom bombarderas chefer med information om deras 
konkurrensposition som ska bearbetas och bedömas. Informationen behövs för att försäkra sig 
om att företaget är internt effektivt och koncentrerar sig på rätt saker. Cheferna kan inte själva 
hantera dessa informationsmängder och därför är det vanligt att ansvar delegeras nedåt i 
organisationen. 
  
Den här omgivningen som kännetecknas av ständig förändring och kontinuerligt nya 
utmaningar skapar ett behov av starka grundläggande värderingar för att tillförsäkra stabilitet i 
omgivningen. Den moderna arbetskraften har också förändrats. Människor har idag högre 
utbildning och kräver mer utmanande arbetsuppgifter och personliga utmaningar. För att 
chefer ska kunna få dessa individer att passa in i organisationen krävs att de förstår 
organisationens grundläggande syfte och vilken uppgift varje individ har. När chefer vänder 
sig till sina underordnade för att få nya idéer som kan skapa konkurrensfördelar ökar behovet 
ytterligare av att ha ett klart syfte i organisationen. När organisationsförändringar är i begrepp 
att implementeras är formella värderingsstyrsystem mycket viktiga. En ny vision kan hjälpa 
till att attrahera och förena individer och sporra dem till stora ansträngningar. Det primära 
syftet med värderingsstyrsystem är att inspirera och vägleda forskning och utveckling. När 
problem uppkommer vid implementering av nya strategier kan ett värderingsstyrsystem hjälpa 
till att fastställa hur problemen ska angripas och vilka lösningar som medarbetarna ska söka.  
 
3.8.2 Gränsskapande styrsystem  
 
Det gränsskapande styrsystemet anger inte som värderingsstyrsystemet positiva ideal utan 
sätter istället upp gränser och regler baserade på konkurrensrisker. Systemet anger vilka risker 
som skall undvikas. Gränser och regler påverkar företagets strategi samt begränsar risken att 
enskilda individers agerande skadar företaget. För att uppnå flexibilitet i organisationen 
delegerar ledningen ut beslutsfattande på lägre nivåer. Det gränsskapande styrsystemet tillser 
att individerna håller sig inom det område som organisationen ska verka i samt förmedlar 
konkurrensrisker som skall undvikas. När människor utsätts för nya situationer och får ny 
information försöker de lösa problem och söka nya vägar. Det är omöjligt för högre chefer i 
större organisationer att ha vetskap om alla problem och lösningar som dyker upp i 
organisationen. Individer har specialistkunskaper och löser problem på olika sätt utifrån olika 
förutsättningar. Därför ska högre chefer inte diktera alltför tydligt vilka lösningar de 
underordnade ska arbeta mot. Om villkoren för hur individer ska agera dikteras alltför hårt 
kan detta dessutom förstöra inspirationen och lusten att experimentera som behövs för att på 
sikt nå framgång.  
 
Att sätta gränser för vad som inte ska göras är en vanlig metod för att bestämma vad som ska 
bli gjort. Trots att det gränsskapande styrsystemet mest uttrycks i negativ form tillåter de 
chefer att delegera beslutsfattande och därigenom tillåts organisationen vara flexibel och 
kreativ. På många sätt är det gränsskapande styrsystemet en nödvändig förutsättning för frihet 
inom organisationen och ett beteende med företagaranda. Det gränsskapande styrsystemet och 
värderingsstyrsystemet har en nära relation till varandra. Värderingsstyrsystemet åskådliggör 
organisationens syfte och ger styrka att guida och motivera individuellt sökande efter 
möjligheter i ett obegränsat möjlighetsutrymme. Inom värderingsstyrsystemet kommunicerar 
det gränsskapande styrsystemet det acceptabla handlingsutrymmet och begränsar därmed det 
område inom vilket företaget kan söka efter nya affärsmöjligheter.  
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3.8.3 Diagnostiskt styrsystem  
 
Det diagnostiska styrsystemet fokuserar på produktivitet och inre effektivitet och används 
huvudsakligen för att implementera de avsedda strategierna. Detta sker genom att ange de 
kritiska prestationsmått som skall uppnås vilka ska se till att de uppsatta målen infrias 
samtidigt som de hjälper beslutsfattare att mäta uppsatta mål och utfall. Förändringar passar 
inte in i detta styrsystem. Tillsammans med det gränsskapande styrsystemet fungerar det 
diagnostiska styrsystemet som en broms i organisationen. Högre chefer behöver garanti om att 
de underordnades beslut ligger i linje med organisationens mål. Diagnostiska styrsystemet är 
det formella system som chefer använder för att kontrollera företagets resultat och korrigera 
avvikelser för tidigare standarder för företagets prestationer. Diagnostiska styrmodeller kan 
liknas vid termostaten i en lägenhet. Den mäter temperaturen och justerar den genom att 
kontinuerligt slå av och på. De flesta diskussioner om styrsystem har belyst vikten av att mäta 
och övervaka resultat av beslut och aktiviteter på lägre nivåer. Styrningen innebär att de 
underordnade blir tillsagda vad som ska göras och prestationerna mäts och utvärderas mot 
tidigare bestämda standarder. Detta kan innebära nackdelar för organisationen i och med att 
den individuella kreativiteten minimeras. Ett annat sätt för chefer att kontrollera prestationer 
är genom att omsorgsfullt välja medarbetare. Att noggrant utse och utbilda underordnade 
eskalerar förutsättningarna för goda resultat. Detta tillvägagångssätt kräver dock mycket 
energi och engagemang av organisationen. Företag och statliga institutioner kan inte existera 
utan diagnostiska kontrollsystem. 
 
3.8.4 Interaktivt styrsystem  
 
Det interaktiva styrsystemet stimulerar sökande och lärande i organisationen. Debatt och 
dialog är viktigt för att uppmuntra sökandet efter nya möjligheter och morgondagens 
strategier. Nätverk och kommunikation bör uppmuntras och genom signaler från omgivningen 
kommer detta att skapa nya och uppdykande strategier Värderingsstyrsystemet tillsammans 
med det interaktiva styrsystemet fungerar som ”gas” i organisationen. Interaktivt styrsystem 
är det formella system som chefer använder sig av för att sätta sig in i de underordnades beslut 
och aktiviteter. Interaktiva styrsystem fokuserar uppmärksamheten och tvingar fram dialog 
genom hela organisationen. De ordnar fram ramverk och agendor för debatt och motiverar 
informationssökning utanför de traditionella informationskanalerna. Medan det diagnostiska 
styrsystemet begränsar innovation och sökande efter nya möjligheter fungerar det interaktiva 
styrsystemet som en sporre att utforska nya områden. Styrsystemet tillåter nya strategier att 
utvecklas när organisationsmedlemmarna reagerar på förändringar i omgivningen. För att 
detta ska fungera bör högre chefer uppmuntra kontinuerligt sökande och skapa 
informationsnätverk inom organisationen som systematiskt avsöker omgivningen och 
rapporterar förändringar.  
 
Strategiska osäkerheter är de osäkerheter och oförutsedda händelser som kan hota företagets 
nuvarande strategi och detta hanterar det interaktiva styrsystemet. Precis som kritiska 
framgångsfaktorer är strategiska osäkerheter unikt fastställda för varje företag baserat på den 
nuvarande företagsstrategin och de högre chefernas strategiska visioner. Interaktiva 
styrsystem används för att vägleda uppdykande, nedifrån kommande strategier. Individer i 
organisationen agerar självständigt för att lösa uppdykande problem och gripa tag i nya 
möjligheter. En del av dessa handlingar kommer att bli taktiskt viktiga och en del kommer 
inte att bli det. När nya experiment lyckas leder det till att individerna fortsättningsvis 
använder dem. Över tiden kommer organisationen att anpassa sina strategier och den lärdom 
de har fått av att experimentera återfinns i deras nya strategi.  
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3.9 Kopplingar mellan de strategiska styrsystemen 
 
Tidigare avsnitt har beskrivit hur de fyra styrsystemen kan användas för att genomdriva 
förändringar. Systemen har granskats var och en för sig men deras styrka ligger inte i hur var 
och en av dem används separat utan hur de kompletterar varandra när de används 
tillsammans. Interagerandet av positiva och negativa krafter som alstras av systemen skapar 
enligt Simons (1995) en dynamisk spänning mellan den opportunistiska innovationen och den 
förutsägbara måluppfyllelsen som behövs för tillväxt och god lönsamhet. Strategisk 
ekonomistyrning uppnås genom att de fyra styrsystemen tillsammans samverkar för att styra 
både implementering av strategier och för att utforma nya strategier. De olika styrsystemen 
har alla olika syften i kontrollen av strategin och detta visas i figur 3.3. 
Värderingsstyrsystemet ger individerna självbestämmande, inspirerar till sökande av nya 
affärsmöjligheter. Gränsskapande styrsystem sätter spelregler för konkurrensen. Tillsammans 
ramar dessa två styrsystem in företagets strategiska domän. Det diagnostiska styrsystemet 
fokuserar uppmärksamheten på implementeringen av strategier och det interaktiva 
styrsystemet guidar sökandet efter nya vägar som kan resultera i nya strategier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3: Kopplingar mellan de strategiska styrsystemen, egen bearbetning av Simons, 1995. 
 
Simons (1995) menar att den dynamiska energin för att kontrollera strategi härleds från 
inneboende spänningar mellan och inuti de olika systemen. Värderings- och interaktiva 
styrsystem ger motivation åt organisationsmedlemmarna genom att skapa en positiv informell 
miljö som uppmuntrar till lärande och att sprida information i organisationen. Gränsskapande- 
och diagnostiska styrsystem skapar motivation åt organisationsmedlemmarna genom att staka 
ut territoriet för sökande efter nya affärsmöjligheter och genom att skapa möjlighet att ge 
belöningar som baseras på mått. Styrning uppnås när spänningen mellan kreativ innovation 
och förutsägbar måluppfyllelse blir transformerad till lönsam tillväxt. Spänningen innebär 
även att effektiva organisationer måste ha en hög nivå av lärande samtidigt som mycket 
kontroll fordras. Adoption i organisationer kräver hög nivå av både effektivitet och 
innovation. Effektivitet och innovation är svåra att förena. På kort sikt kan dessa två mål 
hämma och blockera varandra. Den här spänningen visar sig ofta som en kamp mellan lång- 
och kortsiktig policy. Alla de fyra styrmodellerna innehåller element av både kontroll och 
lärande och därför är de också kapabla att ta bort spänningarna mellan innovation och 
effektivitet. Det gränsskapande styrsystemet trycker kraftigt på kontroll och gränser men 
samtidigt stimulerar de också lärande genom att tidigare misstag och konkurrenters taktiska 
åtgärder gör justeringar av etiska och strategiska gränser nödvändiga.  
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Det diagnostiska styrsystemet fokuserar enligt Simons (1995) på effektivitet och kontroll men 
att sätta mål, tilldela belöningar och mäta resultat involverar element av innovation och 
lärande. Det interaktiva styrsystemet omfattar både innovation och lärande genom att detta 
styrsystem gör att omvärldens förändringar övervakas och diskuteras inom organisationen. 
Den information som det interaktiva styrsystemet genererar kan sedan involveras i de 
strategier och mål som det diagnostiska styrsystemet övervakar. De fyra system förstärker 
ömsesidigt varandra. De kreativa spänningarna mellan lärande och kontroll, mellan 
vägledning och det som är förbjudet, mellan motivation och tvång samt mellan straff och 
belöningar blir de dynamiska krafter som utvecklar både stabilitet och förändring i 
organisationen. 
 
3.10 Analysmodell och teorikopplingar  
 
I figur 3.4 som återfinns på nästa sida visas att Simons fyra styrsystem kan nyttjas, oavsett om 
ett företag tillämpar enbart lågkostnads-, differentierings-, eller fokuserad strategi eller en 
kombination av strategier och strategiska kompetenser för att uppnå en strategisk position. 
Simons fyra styrsystem kan nyttjas för att kreera en balanserad strategisk styrning inom varje 
enskild hierarkisk nivå. Varje styrsystem bidrar till att styra företagets strategiska position. 
Alla styrsystem kan i olika lager påverkas eftersom balans i tid, rum och aspekter bör 
eftersträvas. Genom att ha balans mellan kort och lång sikt, effektivitet och produktivitet, 
stabilitet och dynamik kan balans i tiden skapas. Balans i rummet kreeras genom att skapa 
balans mellan självständighet och samordning samt mellan formella och informella styrmedel. 
Om det råder balans mellan finansiella och ickefinansiella nyckeltal råder det också balans i 
aspekter. Men dessutom bör den löpande balanserade styrningen periodvis fokuseras eftersom 
detta kan kraftsamla organisationens ansträngningar mot ett område i verksamheten där 
förbättringar kan kreeras. Simons fyra styrsystem och de fyra perspektiven i balanserat 
styrkort kan kombineras. De mått som det diagnostiserade styrsystemet genererar kan leda till 
slutsatser om vilka gränser en verksamhet har efter att dessa mått kommuniceras ut 
interaktivt. Diskussioner om detta påverkas av de grundläggande värderingarna i 
organisationen som därmed kan modifieras.  
 
Inom värderingsstyrsystemet är det rimligt att anta att kundperspektivet och 
förnyelseperspektivet förekommer i stor utsträckning. En kunds uppfattning av ett företag har 
kopplingar till värderingar av dess produkter. Vid styrning av förnyelseprocessen där framtida 
förbättringar eftersträvas är det viktigt att värderingarna återges. I det gränsskapande 
styrsystemet är det sannolikt att förekomsten av kund- och förnyelseperspektivet är stor. De 
produkter ett företag kan erbjuda sina kunder beror på de gränser som företaget verkar inom. 
De gränser ett företag har kan användas när det framtida verksamhetsområdet skall anges. 
Sannolikt är förekomsten av processperspektivet och det finansiella perspektivet dominerande 
i det diagnostiska styrsystemet. Ägarna har behov av att mäta kapitalplaceringens utfall 
samtidigt som ett företag behöver mäta utfallet av dess processer via olika mått och nyckeltal. 
I det interaktiva styrsystemet är det rimligt att anta att process- och förnyelse perspektivet är 
dominerande. Detta beror på att det är viktigt för ett företags ledare att ta del av hur processer 
fortskrider och utvecklas. Dessutom är det viktigt att det ständigt pågår en diskussion om vad 
som behöver förbättras för att företaget i framtiden skall överleva. 
 
Begränsad vertikal decentralisering kallas det när chefer för affärsenheter får mer makt att 
styra sina enskilda enheter. Det bör finnas en hög grad av målöverensstämmelse mellan de 
olika hierarkiska nivåerna och de olika agenterna för att Simons styrsystem skall kunna skapa 
en balanserad strategisk ekonomistyrning som resulterar i att principalens önskemål uppfylls.  



 
 
 

   
  

 
— 20 — 

STRATEGISK EKONOMISTYRNING I ETT DECENTRALISERAT FÖRETAG 
—— EN FALLSTUDIE AV CONNEX AFFÄRSOMRÅDE NORR —— 

I en decentraliserad organisation är det inte bra om det råder fullständig målöverensstämmelse 
mellan de olika hierarkiska nivåerna. Detta beror på att styrningen till viss del bör kunna 
anpassas efter de olika förhållandena och efter de lokala förutsättningarna som råder inom de 
olika hierarkiska nivåerna. I det strategiska styrsystemet i ett decentraliserat företag har 
affärsenheterna ansvar för en del av den strategiska utvecklingen. Styrningen mellan de olika 
hierarkiska nivåer kan ske med en formell eller en informell styrprocess vilka erbjuder olika 
fördelar inom olika miljöer. Det är därför önskvärt att nyttja både formell och informell 
styrprocess för att uppnå en balanserad styrning mellan de olika hierarkiska nivåerna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4: Strategisk ekonomistyrning inom en enskild hierarkisk nivå och strategisk 
styrprocess och målöverensstämmelse mellan olika hierarkiska nivåer. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas det empiriska materialet som undersökningen bygger på. Först 
presenteras Connex Sverige och affärsområde norr som studien baseras på. Sedan redogörs 
för intervjuerna som genomfördes med cheferna på de olika hierarkiska nivåerna. 
 
4.1 Presentation av Connex Sverige och affärsområde norr 
 
Veolia Environment har funnits i cirka 150 år och är moderbolaget i en koncern med franskt 
ursprung. Koncernen har 302 000 anställda och omsätter 30.1 Beuro. Connex som är 
verksamt inom transportområdet ingår i denna koncern och har 55 000 anställda och omsätter 
3.4 Beuro. Connex har sitt ursprung i CGEA, Compagnie Générale d´Entreprises 
Automobiles som grundades 1911. CGEA köptes 1980 av Générale des Eaux Group som idag 
heter Veolia Environment. CGEA gjorde 1992 den första internationella etableringen i 
Portugal. 1996 erövrade företaget kontrakt på tågtrafik i Storbritannien. CGEA etablerade sig 
under 1997 i Tyskland och 1998 köptes företaget Linjebuss som hade verksamhet i 
Skandinavien, Belgien, Österrike och Polen. 1999 skapades CGEA Transport AB som under 
2000 blev Connex Transport AB. Under 2001 gjordes etableringar i Estland, Holland, Israel 
och USA. 2002 startades verksamhet i Slovenien och Verney Group i Frankrike förvärvades.  
 
Connex består av flera olika divisioner. En av dessa divisioner är Connex Transport AB som 
har 24 160 anställda och omsätter 1 376 Meuro. Divisionen är uppdelad i dess verksamheter i 
Tjeckien, Slovakien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Holland, Norge, Polen, Slovenien 
och Sverige. Connex Transport AB har även ambitioner att bedriva verksamhet inom 
Östeuropa, Österrike och Schweiz. Företaget bedriver persontrafik med buss, tåg, tunnelbana, 
spårvagn och båt. Enligt företagsrepresentanter kommer snart även persontransporter med 
flyg att ingå i verksamheten. Företagets huvudsakliga verksamhet är långsiktig 
kontraktsbunden trafik. Endast cirka 10-15 % av världsmarknaden för kollektivtrafik är idag 
konkurrensutsatt. Inom Connex Transport AB:s svenska del Connex Sverige finns det 8 170 
anställda och omsättningen är cirka 480 Meuro. Bolaget utgörs av före detta Linjebuss 
Sverige, Connex tunnelbanan och Connex tåg. Connex Sverige bildades för att öka 
kundfokus, stärka de lokala chefernas roll genom decentralisering, öka 
utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna samt skapa Sveriges ledande serviceföretag inom 
persontrafik. Connex Sverige är uppdelat i affärsområden. Ett av dem är affärsområde norr. 
  
Den nuvarande verksamheten som affärsområde norr bedriver i Norrbotten omfattar 
persontrafik med buss och tåg. Bussverksamheten i Norrbotten härstammar från Linjebuss 
Sverige som under 1990-talet köpte upp de privatägda företagen Bodenbuss, Kirunatrafik, 
Norrbottenstrafik och kommunägda Pitebuss. Den nuvarande bussverksamheten som berör 
Norrbotten omfattar linjerna Norrlandskusten och Kustbussen som trafikerar kuststäderna 
mellan Sundsvall och Haparanda. Lokaltrafiken i Boden och Piteå samt beställningstrafik på 
dessa orter hör också till företagets verksamhet. Under 2003 fick företaget förtroendet av 
Rikstrafiken att köra norrlandstågen. 2004 kommer företaget att expandera sin verksamhet 
genom att bedriva busstrafik åt Länstrafiken i norrbotten mellan Luleå och Boden. Connex 
Sverige vill genom sin verksamhet förbättra människors dagliga liv. Connex Sveriges mission 
är att erbjuda säkra, pålitliga och trevliga resor och visionen är att bli Sveriges ledande 
serviceföretag inom persontrafik med nöjda resenärer och stolta medarbetare. Affärsidén är att 
utföra kontraktsbundna persontrafik på ett pålitligt, serviceinriktat och kostnadseffektivt sätt. 
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Företagets motto är: Connex – lätt att resa. Företaget har tagit fram fyra kärnvärden som de 
vill att deras arbete skall präglas av. Detta visas i figur 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1: Fyra kärnvärden inom Connex Sverige. 
 
4.2  Intervju med Affärsområdeschef Atle i Luleå 
 
Vi började den empiriska undersökningen med att intervjua Affärsområdeschef Atle för 
Connex Sveriges affärsområde norr. Han berättade först övergripande om Connex verksamhet 
i Sverige och övriga världen och sedan ställde vi frågorna med intervjuguiden som stöd. 
 
4.2.1 Allmänt om företaget 
 
Atle berättar att de olika länen i Sverige utgör Connex Sveriges marknader och produkterna i 
affärsområde norr som sträcker sig från Dalälven och norrut är tågtrafik och busstrafik. Den 
övergripande målsättningen som affärsområde norr har är att växa, men detta ska ske 
långsamt. Affärsområde norr har tusen anställda och omsättningen är 800 000 miljoner 
kronor. Connex Sveriges tillväxt står enligt Atle idag still. Detta ser han dock inte direkt som 
något negativt när tillväxten jämförs med de närmaste konkurrenterna Swebus och Busslink 
som båda har minskat sin omsättning det senast året. Swebus är idag störst i landet. Därefter 
kommer Busslink och Connex ligger på tredje plats i Sverige. Dessa tre bolag ligger ganska 
nära varandra storleksmässigt. Det finns också ett flertal mindre transportföretag i landet och 
det är dessa som har vunnit mark på bekostnad av Swebus och Busslink.  
 
Atle berättar vidare att företaget har som mål att växa organiskt med fem procent varje år. 
Under 2003 erövrade företaget trafik för tretton bussar mellan Boden och Luleå, trafikstart 
sker i juni 2004. Om lönsamheten säger Atle att den är generellt låg och att 
bussverksamhetens lönsamhet är för närvarande dålig. Den är dock bättre än Swebus och 
Busslink. Trafiken med norrlandstågen har endast bedrivits under några månader och därför är 
det svårt att uttala sig om dess nuvarande tillväxt och lönsamhet. Connex Sveriges affärsidé är 
att vara ett företag som verkar på lång sikt med en garanterad verksamhet fem år framåt. 
Därför är det naturligt att lönsamheten hålls på en lägre nivå. Företaget använder sig av 
nyckeltal som vinstmarginal och registrerar avvikelser på dessa för att senare kunna korrigera 
verksamheten. Connex Sverige har en platt och decentraliserad organisation och 
huvudorsaken till det är att organisationen är utspridd inom ett stort geografiskt område med 
olika kulturer och det kräver handlingskraft och ansvarstagande hos medarbetarna.  

 Mänskligt   Tryggt 
 – Bryr oss  – Hög säkerhet 
 – Skapar trivsel  – Pålitliga och punktliga 
 – Värnar om miljön  – Långsiktiga och uthålliga 

 

 
 Modernt  Lokalt  

 – Driver utvecklingen  – Tar lokalt ansvar 
 – Satsar på service  – Nära och tillgängliga 
 – Vill överträffa förväntningar  – Lokal kunskap -  
  global erfarenhet 
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Företaget använder sig av nyckeltal och registrerar avvikelser för att senare kunna korrigera 
verksamheten och Atle menar att detta passar i en decentraliserad organisation. De olika 
organisatoriska enheterna i affärsområde norr har enligt Atle resultatansvar. 
 
4.2.2 Företagets strategiska ekonomistyrning 
 
Atle menar att företagets strategier för att nå sina mål primärt är att vara kostnadseffektiva 
men det finns även en viss differentiering i organisationen och detta gäller i första hand 
tågtrafiken. Även busstrafiken utvecklas mot mer differentiering. Den uppfattning som Atle 
har beträffande företagets viktigaste strategiska styrkor presenteras i figur 4.2. Om företagets 
strategiska ekonomistyrning menar Atle att de fokuserar på lång sikt därför att en av 
företagets kärnvärderingar är att vara tryggt för dess olika intressenter. Han menar också att 
strategin gör att verksamheten har en tröghet och är inriktad på produktivitet och att förbättras 
i små steg. Stabilitet prioriteras på affärsområdesnivån. Atle anser även att det finns en hög 
grad av självbestämmande och självständighet i organisationen. Detta innefattar dock inte 
stora investeringsbeslut som är hårt styrda och samordnas uppifrån. Alla dyrare inköp som 
inköp av bussar måste godkännas av Connex Sveriges huvudkontor i Stockholm och 
lönesättning för inte göras av personer som står nära varandra. Informella styrmedel används 
mest eftersom organisationsstrukturen och långa avstånd gör att det är en bra metod. 
Företagskulturen gör att företagets anställda är vana att jobba på detta sätt. Telefonmöte sker 
en gång per månad och företaget använder i stor utsträckning ickefinansiella nyckeltal som 
bussarnas driftsäkerhet och personalens sjukfrånvaro på den operativa nivån.  
 
4.2.3 Värderingsstyrsystem 
 
Om värderingar säger Atle att företaget har fyra olika kärnvärderingar som det framhåller 
starkt. Dessa är: tryggt, modernt, lokalt och mänskligt. Med tryggt menas att de anställda ska 
känna att de har en trygg anställning och pålitliga arbetsgivare. För kunderna innebär ordet 
tryggt att de ska känna att verksamheten är trygg, pålitlig och långsiktig. Modernt betyder att 
företaget arbetar med ny teknik och strävar efter att förnya denna vid behov. Företaget strävar 
också efter att förnya sig vad gäller arbetsteknik. Ordet lokalt innebär att verksamheten på 
många sätt styrs där den befinner sig. Tjänsten produceras, konsumeras och utvecklas lokalt. 
Begreppet mänskligt betyder att företaget strävar efter att ta väl hand om både anställda som 
kunder. För de anställdas del eftersträvas att de inte ska behandlas kränkande. Ett exempel på 
detta är att könsförnedrande affischer och almanackor inte får förekomma.  
 
Värderingarna förankrades från början formellt i organisationen men nu sker det mest genom 
informell kommunikation. Utvärderingen sker också informellt genom diskussioner. Atle 
uppfattar att styrningen av organisationen via värderingar är viktigt och kärnvärderingarna 
utgör den ram som styrningen utgår ifrån. Atle tycker att han kan påverka organisationens 
värderingar både uppåt och nedåt. Värderingarna kommuniceras ut när organisations-
medlemmarna samtalar med varandra i den dagliga verksamheten och vid regelbundna möten. 
 
4.2.4 Gränsskapande styrsystem 
 
De strategiska gränser som Atle vill förmedla i organisationen är mänskliga gränser som etik 
och moral. Oetiskt beteende förhindras via en hög grad av kontroll men samtidigt litar de på 
varandra och pratar öppet om det som kan skada organisationen. Gränser förankras och 
utvärderas formellt i organisationen. Budgetramar, budgetansvar samt att stora investerings-
belopp måste bli godkända av Connex Sveriges huvudkontor är de verktyg som används.  
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Atle uppfattar att styrningen av organisationen via gränser sker utifrån ramar och strikta 
testregler som kontrolleras via en formell revision. Atle anser att organisationen har en bra 
styrning av gränser. Det går att påverka gränserna men det är inte lätt eftersom systemet är 
trögt. Detta anser Atle är bra eftersom företaget har en långsiktig målsättning och därför bör 
förändringar inte ske alltför snabbt. Gränserna kommuniceras ut via en ekonomihandbok, 
policy samt en databas. 
 
4.2.5 Diagnostiskt styrsystem 
 
De kritiska prestationsmått som Atle i första hand vill förmedla i organisationen är inre 
effektivitetsmål som personaltimmar, sjukfrånvaron, dieselförbrukning men också 
marknadsaktiviteter. Han menar att företaget är dåliga på kundnöjdhet när det gäller 
busstrafiken. De kritiska prestationsmåtten förankras genom en strikt formell budget och 
denna utvärderas formellt i rapport varje månadsbokslut. Det är platscheferna på de olika 
platskontoren som gör budgetarna och det råder hård budgetdisciplin. De kritiska 
prestationsmåtten är enkla och lättförståeliga men inte lätta att påverka. Om önskemål finns 
går det dock bra att lägga till egna mått. Företaget använder vad de kallar ”management 
reporter” som består av tio olika nyckeltal och finansiella rapporter.   
 
4.2.6 Interaktivt styrsystem 
 
På frågan om Atle funderar över om dagens strategier leder till framgång svarar han direkt ja. 
Nya nyckeltal läggs till när det behövs. Atle menar också att det skulle behövas mer 
värdeskapande inom organisationen. Det är ”högt till tak” i företaget och alla diskussioner gör 
att strategierna kan utvärderas och ifrågasättas informellt, dock är de dåliga på att utmana de 
befintliga strategierna. Det går att påverka företagets strategier men det finns en hälsosam 
tröghet i organisationen som gör att det verkligen gäller att ha bra idéer för att de ska få gehör. 
 
4.3 Intervju med Trafikområdeschef Tore i Luleå 
 
Efter vår intervju med Affärsområdeschef Atle fortsatte den empiriska undersökningen med 
en intervju med Trafikområdeschef Tore. Han beskriver kortfattad de allmänna frågorna om 
företaget varefter vi fortsätter vidare med frågor om de olika styrsystemen. 
 
4.3.1 Allmänt om företaget 
 
På frågan om vilken övergripande målsättning som företaget har vill Tore inte svara eftersom 
han anser att det ligger utanför hans ansvarsområde. Han berättar att organisationen är platt 
och decentraliserad. Enheten som Tore har ansvaret för har resultatansvar. 
 
4.3.2 Företagets strategiska ekonomistyrning 
 
Tore berättar att företagets strategi för att kunna uppnå sina mål är att i hög grad vara 
kostnadseffektiv. Den uppfattning som Tore har beträffande vilka som är företagets viktigaste 
strategiska styrkor redovisas i figur 4.2. Företagets inriktning är enligt Tore att fokusera på 
lång sikt och vara långsiktigt kostnadseffektiv. I arbetet ingår att hela tiden förbereda inför 
nästa upphandling och successivt förfina och utveckla verksamheten. Därmed prioriteras 
produktivitet. Tore menar att det handlar om en blandning av att förfina och förädla i små steg 
och samtidigt koppla detta mot marknaden. Även på denna nivå prioriteras stabilitet framför 
dynamik. Tore hävdar att de fokuserar på både samordning och självbestämmande. 
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Tore menar att när hela landet täcks in bygger styrningen på samordning men också på 
självbestämmande och självständighet inom varje område. På frågan om de fokuserar mest på 
formell eller informell styrning svarar Tore att de har en både formell och informell styrning. 
Främst är det finansiella nyckeltal som används. Detta beror på att företaget är just 
kostnadseffektivt. Företaget använder sig även av ickefinansiella nyckeltal som mått på 
sjukfrånvaro och övertidsarbete där nyckeltal är ett sätt att se hur ledarskapet fungerar. 
 
4.3.3 Värderingsstyrsystem 
 
När frågan om värderingar kommer upp svarar Tore direkt med att berätta om de fyra 
värderingarna, lokalt, mänskligt, tryggt och modernt som Atle tidigare har beskrivit. Uppgifter 
ska lösas lokalt i största möjliga utsträckning. Jämlikhet, respekt och att ingen 
könsdiskriminering förekommer är viktigt för organisationen. Tore menar att eftersom 
arbetsplatserna är mansdominerade är det viktigt att kommunicera ut mänskligt som budskap. 
Tore nämner, precis som Atle tidigare, att könsdiskriminerande affischer är absolut förbjudet 
på arbetsplatserna.  För både anställda och kunder ska företaget förknippas med långsiktighet 
och en trygg tillvaro. Med modernt menar Tore att företaget anpassar sig efter kunderna. 
Organisationens värderingar förankras och utvärderas efter informella diskussioner inom 
ramen för den interna kommunikationen. Styrningen av organisationen via värderingar sker 
utifrån den ram som skapas av kärnvärderingarna och utifrån detta fattas beslut. Tore anser att 
han kan påverka värderingarna både uppåt och nedåt i organisationen. Värderingarna sprids 
via diskussioner i ledningsgruppen och kommuniceras via diskussioner inom ramen för de 
olika uppgifterna. 
 
4.3.4 Gränsskapande styrsystem 
 
De viktigaste strategiska gränserna som Tore vill förmedla inom organisationen är öppenhet, 
respekt och delaktighet. Med öppenhet menar han att individer ska ha en öppen attityd och 
respekt mot varandra. I och med detta slipper de ytterligheter som kan skada organisationen. 
Styrningen av gränserna revideras en gång per år i samband med utvecklingssamtalen. Oetiskt 
beteende hindras genom att det finns fastställda gränser och rutiner för chefernas investerings- 
och inköpsbelopp. Gränserna förankras genom diskussioner inom ramen för ledningsgruppen. 
Gränserna utvärderas varje månad och återkoppling sker direkt eller via ledningsgruppen. Det 
är stor grad av självbestämmande och gränserna skapar de ramar som cheferna utgår ifrån. 
Vid tveksamheter rådfrågas de äldre cheferna. Tore anser att gränserna kan påverkas både 
uppåt och nedåt i organisationen. Gränserna kommuniceras informellt inom organisationen 
och detta sker främst via diskussioner. 
 
4.3.5 Diagnostiskt styrsystem 
 
De viktigaste kritiska prestationsmåtten är företagets resultatmålsättning, det vill säga att hålla 
och följa budget. Andra viktiga nyckeltal är enligt Tore att se till att inte sjukskrivning, 
frånvaro och övertid blir för stor. Måtten förankras via budget och utvärderas efter varje 
månadsbokslut. Tore uppfattar styrningen av organisationen via kritiska prestationsmått som 
självbestämmande inom fastställda ramar. På frågan om Tore anser att han kan påverka 
organisationens kritiska prestationsmått svarar han att det går bra. Inom ledningsgruppen kan 
cheferna diskutera och ändra måtten både uppåt och nedåt. De kritiska prestationsmåtten 
kommuniceras ut via ledningsgruppen och platscheferna på arbetsplatsträffar. Företaget har en 
hård budgetstyrning som revideras tre gånger per år. 
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4.3.6 Interaktivt styrsystem 
 
Om ifrågasättande av dagens strategier säger Tore att det sker ett kontinuerligt frågeställande 
för att en utveckling av organisationen skall kunna ske. Det är enligt Tore en öppen och frisk 
organisation och ifrågasättande av strategier kan ske både formellt och informellt och Tore 
anser att han har goda förutsättningar för att kunna påverka organisationens strategier både 
uppåt och nedåt i den organisatoriska hierarkin om det skulle behövas. 
 
4.4 Intervju av Platscheferna Pelle i Piteå, Bosse i Boden och Lasse i Luleå 
 
Efter intervjun med Trafikområdeschef Tore tog vi oss till Piteå, där det endast bedrivs 
busstrafik, för att intervjua Platschef Pelle. Efter besöket gav vi oss raskt vidare till Boden för 
en intervju med Platschef Bosse. På platskontoret i Boden bedrivs också bara busstrafik. 
Dagen efter blev det en intervju med Platschef Lasse i Luleå som vid intervjutillfället enbart 
har huvudansvaret för tågtrafik. Vi redovisar alla platschefer under samma rubriker eftersom 
de ligger på samma hierarkiska nivå och det blir därmed lättare att få överblick på arbetet.  
 
4.4.1 Allmänt om företaget 
 
Den övergripande målsättningen är enligt Pelle att vara ledande inom linjebunden 
personbefordran med buss och tåg. Organisationen är platt och decentraliserad. 
Farfarsprincipen tillämpas vilket innebär att när det uppstår ett svårlöst problem kontaktas den 
närmaste chefen. Pelle menar dock att han har ganska stora befogenheter och att: ”Det är ett 
lokalt bussbolag och vi har kunskapen och kontakterna.” Pelle har resultatansvar. 
 
Bosse menar att den övergripande målsättningen för företaget är att transportera folk dit de 
vill åka och det ska göras på ett bra sätt och med största möjliga effektivt. En god avkastning 
hör också till de övergripande målen. Organisationsstrukturen är enligt Bosse mycket platt. 
Det finns bara två chefer mellan honom och VD. Den är också mycket decentraliserad, med 
centrala upphandlingar av kapitaltunga investeringar som bussar, men med lokalt 
kostnadsansvar vilket gör att de kan köpa förbrukningsvaror lokalt om detta är billigare. 
Bosse har resultatansvar. 
 
Connex Sveriges övergripande målsättning är enligt Lasse att bli det ledande 
persontransportföretaget inom Sverige. Lasse berättar vidare att organisationsstrukturen är 
platt och decentraliserad. Det är nära till cheferna och det går bra att prata med vem som helst 
men det är ibland problem att fysiskt få tag i dem. Lasse har kostnadsansvar för sin enhet. Det 
beror på att anbudet som har lagts på tågtrafiken garanterar en viss summa pengar varje år.  
 
4.4.2 Företagets strategiska ekonomistyrning 
 
För att uppnå målen är företaget enligt Pelle i första hand kostnadseffektivt men detta kan 
skilja sig lite åt beroende på om verksamheten har bruttoavtal eller nettoavtal. Piteå har ett 
nettoavtal och det innebär att de har chans att påverka intäkterna och därmed kan differentiera 
sig i viss omfattning och erbjuda speciella resor och rabatter under dagtid när det generellt är 
mindre resenärer. De tjänar också mer på somrarna i och med olika arrangemang men 
generellt fokuserar de mest på kostnader. Uppfattningen om vilka som är företagets viktigaste 
strategiska styrkor demonstreras i figur 4.2. Företaget fokuserar enligt Pelle på lång sikt och 
detta beror på den långa avtalstiden på fem till åtta år.  
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På frågan om produktivitet kontra effektivitet svarar Pelle: ”Det är de små stegen som gäller, 
att vara lite småsnål och ta kostnader i rätt tid annars blir det dyrare i slutändan.” Stabilitet 
prioriteras framför dynamik. Självbestämmande är lite av vårt ledord men samtidigt sker 
mycket samordning i den stora organisationen som uppköp av fordon, däck och drivmedel 
samt specialisttjänster som platskontoren annars inte skulle ha råd med. Styrningen är formell 
eftersom vi är en geografiskt utspridd organisation. På det lokala planet är det mer informellt. 
Det här är också en liten arbetsplats och därmed blir styrningen mer personlig. Enligt Pelle är 
finansiella och icke finansiella nyckeltal lika viktiga. Sjukfrånvaro och arbetsmiljö är viktiga 
och att hitta nyckeltal som avspeglar detta är också viktigt samt att analysera dem för att 
förstå varför det förekommer stora skillnader. Pelle menar att ekonomiska nyckeltal är dock 
de nyckeltal som dominerar.  
 
Bosse hävdar att för att uppnå målen är företaget inriktat på kostnadseffektivitet. Om vi inte 
vore kostnadseffektiva skulle det vara svårt att hänga med i den hårda konkurrensen, menar 
Bosse. Han berättar att: ”I Boden har vi ett dåligt avtal vad gäller lokaltrafiken som vi 
medvetet har gått in i för att kunna vara kvar i Boden. Gentemot kommunen finns en del 
differentiering i och med att vi förutom lokaltrafiken och skoltrafiken, som kommunen 
betalar, kan erbjuda speciella arrangemang under dagtid. Vi har även specialtransporter åt 
försvaret samt beställningsuppdrag åt företag och föreningar.” Connex Sverige står för 
långsiktigt tänkande menar Bosse och drar paralleller till andra företag som har försökt tjäna 
snabba pengar och misslyckats med detta. Förbättringar görs i små steg och Bosse menar att 
om de skulle behöva göra stora förändringar indikerar detta att det är mycket som är galet i 
organisationen. Dessutom är de långsiktiga avtalen låsta varvid förändringar är inte alltid 
möjliga att genomföra. Stabilitet prioriteras framför dynamik. Det råder en stor grad av 
självbestämmande inom enheten men däremot en viss samordning mellan platskontoren. 
Bosse tycker att ordet styrning har en negativ klang och att det inte är fråga om någon formell 
styrning. Vid problem lyfter han helt enkelt telefonluren och frågar de högre cheferna. Både 
finansiella och icke finansiella nyckeltal mäts. Sjukfrånvaro, frånvaro, karosskador, däck, 
dieselförbrukning och fordonsunderhållskostnader mäts. Lönsamheten i branschen är dålig 
och de vet när budgeten görs att avkastningen inte ligger högre än tolv till fjorton procent. I 
Boden har ”Heavy Eco driving” nyligen införts. Det innebär att chaufförerna med ett 
ekonomiskt körsätt kan minska bränslekostnaderna. Femtio procent av besparingen går direkt 
som en bonus tillbaka till chaufförerna. Bosse anser att företaget inte i någon större 
utsträckning jobbar mot en nisch eller mot differentiering vilket de skulle kunna bli bättre på. 
 
För att uppnå sina mål är företaget enligt Lasse differentierat och detta innebär i första hand 
att de prioriterar att bli bättre på att sälja saker ombord på tågen som mat och biobiljetter. 
Lasse talar bara om sitt eget ansvarsområde som i nuläget endast omfattar tågtrafik men som i 
framtiden även kommer att omfatta busstrafik. Enligt Lasse fokuserar organisationen på kort 
sikt när hans egna resultat bedöms. I övrigt gäller lång sikt med en optionstid på fem till åtta 
år mellan anbuden. Förbättringar sker i små steg och de fokuserar mycket på kvalitet. 
Fokuseringen ligger på stabilitet framför dynamik. Lasse menar att det handlar mycket om 
samordning mellan olika enheter eftersom tågtrafiken i norrland nyligen har startats upp och 
det är en ny organisationsenhet. På frågan om formell kontra informell styrning svarar Lasse 
att det nedåt i organisationen är ganska formellt. Detta ligger i arbetets struktur och det skulle 
vara svårt att arbeta på något annorlunda sätt för personalen eftersom det är svårt att ha 
direktkontakt med alla. På grund av ansvaret mot huvudmannen, det vill säga staten, fokuserar 
organisationen i första hand på de finansiella nyckeltalen. Styrningen från de högre cheferna 
är enligt Lasse ganska informell. Connex har fått ett oförtjänt rykte men ”pekar ändå inte med 
hela handen” utan har en mer informell attityd.  
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4.4.3 Värderingsstyrsystem 
 
På frågan om viktiga värderingar blir först Pelle lite tveksam och säger ”Det borde jag ju 
veta”. Sen nämner han lokalt och tryggt som det han tycker är viktigast. Tryggt i första hand 
mot kunden eftersom det ska vara tryggt och säkert att resa. Värderingarna förankras både 
formellt och informellt i organisationen. Formellt via policy men den informella förankringen 
har dock störst betydelse. Pelle satsar mycket på personalutbildning. Personalen är duktig och 
ansvarsfull enligt Pelle men de har haft vissa problem med servicekänslan mot kunderna och 
därför har flera personalutbildningar genomförts i ämnet. Styrningen av värderingar är svår att 
mäta utan de går mer på känsla menar Pelle. Enheten har stor grad av självstyrning för att 
uppnå målen och styra organisationen via värderingar. På frågan om organisationens 
värderingar är påverkbara svarar Pelle att det är en stor organisation men han har aldrig känt 
att han har blivit förbisedd. Han anser att påverkan av värderingarna kan ske både uppåt och 
nedåt i organisationen men graden av påverkan uppåt styrs av antalet anställda inom enheten. 
Kommunikationen av värderingar sker formellt i hela organisationen via policy men på de 
enskilda enheterna sker kommunikationen mer informellt. 
 
Om värderingar berättar Bosse att mycket brukar sägas på mötena. Ansvar, omdöme, hänsyn, 
att hålla nere kostnaderna och vara rädda om saker och fordon. Det är också viktigt att alla får 
en positiv bild av bussen. Inte bara de som redan åker utan även de som i framtiden kanske 
börjar åka buss. Värderingarna förankras genom instruktioner men det borde finnas fler sätt. 
Det ska inte vara för mycket papper menar Bosse som generellt är emot formella förankringar 
men han har dock insett att detta behövs i viss utsträckning. Styrningen av värderingar är 
inget de mäter utan det märks på den allmänna attityden. På frågan om Bosse känner att han 
kan påverka organisationens värderingar ger han inget direkt svar, men han berättar att 
ansvaret ska tryckas ut i organisationen och att de skall vända sig till högkvarteret om de 
behöver hjälp. Värderingarna kommuniceras via anslagstavlor och personliga 
informationsfack som finns där de anställda är stationerade. 
 
Viktiga värderingar är enligt Lasse att tänka på vem de arbetar för och varför de finns till, det 
vill säga för kundernas skull. Han nämner också de fyra kärnvärderingarna tryggt, modernt, 
lokalt och mänskligt. Värderingarna förankras i stor utsträckning informellt. Detta sker bland 
annat med hjälp av handledare som utbildar de nyanställda. Utvärderingen av värderingar sker 
genom utvalda kontaktpersoner och arbetsplatsträffar där alla träffas och får säga vad de 
tycker. Informationen sprids till alla genom informationsblad som delas ut i personliga 
informationsfack eftersom alla arbetar olika tider och det därmed blir svårt att ha möten på 
tider som passar alla. Det finns ramar som styrningen utgår ifrån. Lasse tycker att han kan 
påverka företagets värderingar både uppåt och nedåt i organisationen. 
 
4.4.4 Gränsskapande styrsystem 
 
De viktigaste gränserna är enligt Pelle att de anställda inte får stjäla. Han menar också att 
nästan alla som hanterar pengar någon gång har tagit ur kassan för att köpa tidningen. 
Eftersom det finns kontrollanter som kontrollerar att kunderna har betalat biljetten är 
resenärerna måna om att få biljetten utskriven och därmed redovisas kassan rätt. Hantering av 
pengar innebär alltid frestelser. Oetiskt beteende förhindras dels genom kontroller och dels 
genom det affärsmannaskap som organisationen försöker förmedla. Ett annat viktigt sätt att 
förhindra felaktigt beteende är att föregå med gott exempel. Om de anställda ser att till 
exempel verkmästaren gör något fel blir detta legitimt för alla. De anställda ska försöka göra 
bra affärer och agera som entreprenörer.  
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Gränserna förankras enligt Pelle formellt genom ordningsregler och när något händer 
diskuteras detta vid personalmöten. Utvärderingen sker via social kontroll. Styrningen sker 
utifrån ett ramverk av kärnvärderingar som finns tillgänglig för alla, dock kan gränser sättas 
utifrån lokala förutsättningar. Uppifrån kommande gränser är tagna av ledningsgruppen 
eftersom det finns ett behov av likartade gränser i ett stort företag. Pelle kan påverka 
organisationens gränser men inte de som är självskrivna och de som kommer uppifrån.  
 
De viktigaste gränserna som Bosse vill förmedla är allmänna grunder om att inte utnyttja 
företagets grejor för eget bruk utan att fråga. Andra gränser är att inte uppträda full i 
uniformen och att informera om körkortet tappas. Platskontoret är litet i Boden och de flesta 
känner varandra. Det är bra för det gör att alla har koll på varandra men det kan också ligga en 
fara i detta. Oetiskt beteende förhindras genom till exempel gränser för inköp och gränserna 
förankras genom attestförordningsreglementet och farfarsprincipen. Gränserna förankras både 
informellt och formellt. Utvärderingen sker genom att fakturor skickas till ekonomer i 
Sundsvall och genom de diskussioner som sker på platskontoret. På frågan om Bosse kan 
påverka gränserna svarar han att han inte vill kunna göra detta. Gränserna kommuniceras ut 
via samtal mellan organisationens medlemmar. 
 
På frågan om viktiga strategiska gränser menar Lasse att dessa innefattas av de fyra teserna 
tryggt, modernt, lokalt och mänskligt. Genom en omfattande kontrollapparat på 
penningredovisning och det faktum att alla anställda vet om detta förankras och utvärderas 
gränserna samtidigt som oetiskt beteende förhindras. På frågan om Lasse tycker att han kan 
påverka organisationens gränser menar han att det är för tidigt att svara på detta i dagsläget. 
Verksamheten som han ansvarar för startade i Maj 2003. Gränserna kommuniceras från 
platschefen i stor utsträckning via informationsblad nedåt i organisationen och via verbal 
kommunikation från de högre cheferna till platschefen. 
 
4.4.5 Diagnostiskt styrsystem 
 
Resultatet och effektiviteten är enligt Pelle de viktigaste kritiska prestationsmåtten. Mätning 
sker av antal förartimmar och kilometerpris. Justering av tidtabeller och dylikt sker ibland för 
att förbättra lönsamheten. De kritiska prestationsmåtten förankras formellt genom nyckeltal 
och via budget. Pelle anser att det är viktigt att ha kontroll även när det går dåligt för att veta 
orsaken till det uppnådda resultatet. De kritiska prestationsmåtten utvärderas genom 
jämförelser mot tidigare resultat. Pelle har aldrig direkt kommunicerat ut de kritiska 
prestationsmåtten. Budgetmallarna kan ej påverkas. ”Om jag hittar något konstigt när en 
månad följs upp försöker jag mäta det, och då är det viktigt att tala om det för personalen” 
menar Pelle. Budgetstyrningen är hård och budgeten justeras kvartalsvis. 
 
De viktigaste kritiska prestationsmåtten är enligt Bosse att de ska vara lönsamma och hålla 
nere kostnader. Lönsamheten mäts som vinstmarginal. Kostnaderna på bussarna är viktiga och 
det som mäts är kostnader för karosskador, reparationer och underhåll. Sjukskrivningar och 
korttidsfrånvaro är något han brukar titta extra på och det har visat sig att de som utnyttjar 
anställningsförmånen att träna och motionera på step-in samt simma på Nordpoolen är mindre 
sjukskrivna än de som inte gör det. Styrningen av de kritiska prestationsmåtten utvärderas 
genom att Bosse ser på nyckeltalen och drar slutsatser utifrån dessa. Det formella styrsystemet 
är budget som utvärderas månadsvis. Med kända förutsättningar förändrar de budgeten årsvis. 
De strävar alltid efter att ständigt förbättras och slå budget. Bosse anser att det är möjligt men 
svårt att påverka företagets kritiska prestationsmått. 
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Enligt Lasse är de viktigaste kritiska prestationsmåtten antal passagerare och därmed även om 
det är populärt att åka. Antal passagerare, personalkostnader och sjukfrånvaro är andra viktiga 
prestationsmått som i framtiden kommer att anslås för att personalen skall kunna ta del av 
dem. De kritiska prestationsmåtten kommuniceras ut genom olika nyckeltal. Sjukfrånvaron 
kommuniceras ut till de anställda via fackliga kontaktpersoner. Företaget använder sig av 
budget som formellt förankrar de kritiska prestationsmåtten. Budgeten utvärderas genom 
möten som hålls varje månad. Lasse kan inte i dagsläget svara på om det ska vara en rullande 
prognos. Det behövs minst ett år till innan detta kan ses. Styrningen av de kritiska 
prestationsmåtten är ganska fri men det finns ramar inom vilka platschefen kan utöva 
självbestämmande. Det går bland annat bra att anställa extra personal vid behov utan att 
diskutera detta med någon högre chef om detta sker inom budgetens ramar. De mått som 
används för att utvärdera platschefens prestationer är svåra att påverka. Det går dock bra att 
påverka och välja de kritiska prestationsmått som utvärderar de lägre nivåerna i hierarkin om 
det behövs. Detta gäller dock bara de ickefinansiella måtten. 
 
4.4.6 Interaktivt styrsystem 
 
Pelle funderar mycket på om dagens strategier är bra. Systemet med upphandling är inte lätt 
och stora dyrbara tabbar har gjorts eftersom det inte är lätt att räkna ut lönsamheten. Pelle 
menar också att det finns en övertro på stordriftsfördelar. Det är lite märkligt säger Pelle; 
”man strävar efter att bli stor men det har visat sig att de företag som går bäst inom branschen 
är de som är små. Overheadkostnader ökar i större organisationer och enheterna bör inte bli 
större än att en person kan ta hand om dem.” Pelle anser inte att det finns ett system som 
tillåter ifrågasättande och utvärdering av dagens strategier på den nivå han befinner sig. Det 
pratas nog mer informellt om det vid ekonomimötena. Han tror dock att han skulle kunna 
påverka organisationens strategier och det bästa sättet att göra det är att komma med en egen 
väldigt lönsam strategi, vilket gör att de högre cheferna kommer att lyssna avslutar Pelle. 
 
Bosse menar att företaget måste vara tålmodig i och med att strategin fokuserar på lång sikt. 
Styrkan hos företaget är att de har en stor bredd med kollektiva lösningar. Bosse tror att de 
mindre bolagen går bättre för att mycket av arbetet görs på fritiden och han ger exempel på ett 
mindre företag där personalen får köra fram och städa bussarna på fritiden. Bosse menar alltså 
att den strategi som Connex valt är rätt. Det gäller bara att ha tålamod. Connex har ett bra 
system som tillåter ifrågasättande av strategier. Om ingen ifrågasätter utvecklas strategin 
ingenting och ”man står bara och trampar”. Inom organisationen är det fritt fram att ventilera 
och ifrågasätta. Detta görs oftast på ett informellt sätt. Bosse tycker också att han kan påverka 
organisationens strategier även om det inte alltid ger resultat. 
 
Lasse funderar på och arbetar kontinuerligt med att utvärdera dagens strategier och arbetssätt. 
Det pågår en ständig diskussion där alla anställda kan vara med och lämna synpunkter. Det 
handlar om att ständigt ifrågasätta strategierna och Lasse tycker också att han kan påverka 
dagens strategier både uppåt och nedåt i hierarkin men eftersom tågtrafiken är en relativt ny 
verksamhet behöver det gå längre tid innan han vet hur strategierna har fungerat. 
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Figur 4.2: Svar på intervjufråga: Vilka är de viktigaste strategiska styrkorna för företaget på 
en skala från ett till sex? Kostnadseffektivitet, kundvärde eller nisch, dvs. anpassade efter ett 
segment? Värdeskapande eller hushållande? 
 
Små bokstäver indikerar svar när respektive chef avser tågtrafiken i sitt ansvarsområde. Stora 
bokstäver har nyttjats när respektive chef avser busstrafiken i sitt ansvarsområde. 
Affärsområdesnivå: A = Affärsområdeschef Atle, Luleå, Busstrafik 
 a = Affärsområdeschef Atle, Luleå, Tågtrafik  
Trafikområdesnivå: T  = Trafikområdeschef Tore, Luleå, Busstrafik  
 t = Trafikområdeschef Tore, Luleå, Tågtrafik 
Platsnivå: P  = Platschef Pelle, Piteå, Busstrafik 
 B  = Platschef Bosse, Boden, Busstrafik 
 l  = Platschef Lasse, Luleå, Tågtrafik 
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5 ANALYS 
 
Den redovisade beskrivningen av den strategiska ekonomistyrningen som återfinns i det 
föregående empirikapitlet jämförs i detta analyskapitel mot den analysmodell som finns i 
teorikapitlet. Analysen av den strategiska ekonomistyrningen sker först inom de enskilda 
hierarkiska nivåerna och därefter utförs analysen mellan de olika hierarkiska nivåerna.  
 
5.1 Företaget i allmänhet inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
Affärsområdesnivån menar att tågtrafik och busstrafik är dess produkter. Detta kan skapa en 
motståndskraftig konkurrensposition eftersom Bromwich (1990) hävdar att 
produktkombinationer eller produktionskombinationer kan ge kostnadsfördelar i 
produktionen. Det finns cirka tusen anställda inom affärsområdet och därmed uppfyller det 
EU: s definition på ett stort företag. Företagets tillväxt står idag still men målet är att växa fem 
procent per år. Lönsamheten är generellt låg och att bussverksamheten har sämst lönsamhet. 
Enligt Simons (1995) kan ett företag ha både tillväxt och lönsamhet samtidigt om det har en 
balanserad strategisk ekonomistyrning där olika styrsystem nyttjas tillsammans samtidigt som 
de kompletterar varandra. I affärsområdet används i huvudsak vinstmarginal som mått och 
Lindvall (2001) hävdar att ekonomistyrning handlar om att ge ekonomisk information som 
kan åstadkomma ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar. 
Affärsområdesnivån menar att organisationen är platt och decentraliserad. Enligt Mintzberg, 
Quinn och Ghoshal (1998) är en vertikal decentralisering när den formella beslutsmakten 
sprids ner i organisationens hierarkiska nivåer. Huvudorsak till decentraliseringen är att 
organisationen är utspridd inom ett stort geografiskt område med olika kulturer. Detta kräver 
handlingskraft och ansvarstagande hos medarbetarna. Decentralisering vitaliserar enligt Goold 
(1991) den energi och driftighet som finns lokalt. De olika enheterna har resultatansvar. 
Källström (1990) framhåller att ekonomistyrning är en process som avser en medveten 
styrning av beslutsfattandet och beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat, 
lönsamhet och ekonomisk ställning. 
 
Trafikområdesnivån tycker att organisationen är decentraliserad och detta är nödvändigt för 
att företaget skall uppnå sina mål. Enligt Mintzberg, Quinn och Goshal (1998) är en relativ 
decentralisering när makt fördelas till flera individer. Anthony och Govindarajan (2001) 
hävdar att en agentrelation existerar när den ena parten (principalen) delegerar ner makt till en 
annan part (agenten) för att agenten ska kunna fatta självständiga beslut och uppnå företagets 
övergripande mål. Enheten har resultatansvar och ekonomistyrningsprocessen syftar enligt 
Källström (1990) till att motivera och inspirera medarbetarna i en organisation till att utföra 
aktiviteter som gynnar organisationens mål och processen skall också upptäcka och korrigera 
felaktigheter i medarbetarnas agerande. 
 
Platsnivån anser att organisationen är både platt och decentraliserad. Typen av 
decentralisering är det som Mintzberg, Quinn och Goshal (1998) kallar begränsad vertikal 
decentralisering. Goold (1991) menar att detta beror på att decentralisering gör att strategier 
kan baseras på den detaljerade kunskap som finns lokalt vilket gör att strategin kan anpassas 
till enskilda produktmarknader. Det förekommer både resultatansvar och kostnadsansvar på 
denna nivå och enligt Lundberg (1999) kan ekonomistyrning nyttjas till att stödja och 
ifrågasätta ett företags existerande strategier. Dessutom kan information från ekonomistyrning 
påverka ett företags strategi samt underlätta strategins genomförande. 
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5.2 Strategi och strategisk kompetens inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
Affärsområdesnivån menar att den övergripande strategin är att växa långsiktigt genom att 
primärt vara kostnadseffektiv och sekundärt vara differentierad. Enheten har därmed enligt 
Porter (1980) en lågkostnadsstrategi med inslag av differentieringsstrategi och fokuserad 
strategi och Westerberg (1996, 1998) menar att detta är fördelaktigt för företaget. Dent (1990) 
påstår att lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi är oförenliga men enligt Westerberg 
(1998) använder företag i olika grad de olika basstrategierna och i regel används en blandning 
av dem. Affärsområdesnivån anser att de viktigaste strategiska styrkorna är hög 
kostnadseffektivitet samtidigt som det är viktigt att differentiera produkterna och anpassa dem 
efter utvalda kundsegment. Värdeskapande är mer viktigt än att hushålla med resurser. De 
företag som besitter olika strategiska styrkor samt använder olika strategiska kompetenser och 
därmed även en kombination av olika strategier kan enligt Westerberg (1998, 1996) uppnå 
konkurrensfördelar och få en högre lönsamhet. 
 
Företaget strategi bygger enligt Trafikområdesnivån i hög grad på kostnadseffektivt. Enligt 
Porter (1980) tillämpas därmed i huvudsak det som kallas lågkostnadsstrategi vilket innebär 
att företaget är inriktat på att göra produkter till lägsta möjliga kostnad. De viktigaste 
strategiska styrkorna är att vara kostnadseffektiv samtidigt som även differentiering och 
anpassning av produkterna till vissa kundgrupper anses vara viktigt. Värdeskapande 
prioriteras emellertid mer än hushållande med resurser. Inom tågtrafiken är det viktigare med 
differentiering, kundanpassning av produkter samt värdeskapande än inom busstrafiken. Även 
på denna nivå tillämpas en blandning av strategiska kompetenser. Westerberg (1996) hävdar 
att företag kan bli utkonkurrerade om de fokuserar för mycket på bara en typ av kompetens. 
Inom tågtrafiken är det mer viktigt än i busstrafiken med de två sistnämnda strategiska 
styrkorna.  
 
Inom Platsnivån varierar strategierna som tillämpas. Platscheferna Pelle och Bosse som 
bedriver busstrafik anser att deras enheter i företaget i första hand är inriktat mot 
kostnadseffektivitet men att verksamheterna även har inslag av differentiering. Dessa två 
enheter har i huvudsak det som Porter (1980) kallar lågkostnadsstrategi. Platschef Lasse som 
är mer involverad i tågtrafik tycker att enheten i huvudsak är inriktad mot differentiering och 
har därmed det som Porter (1980) betecknar som differentieringsstrategi. Dessa variationer 
stämmer överens med Buzell och Gale (1987) som menar att affärsstrategier gäller för ett 
företags olika affärsenheter. Inom platsnivån menar platscheferna Pelle och Bosse att det 
inom busstrafiken är viktigt med strategiska styrkor inom kostnadseffektivitet. Platschef Lasse 
menar dock att inom tågtrafiken är det mindre viktigt med strategiska styrkor inom 
kostnadseffektivitet. Jämfört med platscheferna Pelle och Bosse värderar platschef Lasse 
differentiering och kundanpassning högre på skalan över de viktigaste strategiska styrkorna. 
Platschef Lasse anser att det är viktigare att skapa värde än att hushålla med resurser. 
Platscheferna Pelle och Bosse anser däremot att hushållandet med resurser är viktigare än 
värdeskapande. De olika typerna av strategiska kompetenser används därmed i varierande 
grad inom de olika enheterna på platschefsnivån. Konkurrensfördelar kan enligt Westerberg 
(1998) uppnås när en blandning av strategiska kompetenser nyttjas.  
 
5.3 Balans och fokus inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
Affärsområdesnivån fokuserar på lång sikt eftersom en av kärnvärderingarna är att vara ett 
tryggt alternativ för kunder och anställda. Ewing och Samuelsson (1998) hävdar att den 
långsiktiga måluppfyllelsen kan maximeras om mål på kort och lång sikt balanseras. 
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Verksamheten har en tröghet och den är inriktad på produktivitet och att förbättras i små steg. 
Enligt Ewing och Samuelsson (1998) innebär produktivitet att företaget försöker producera på 
rätt sätt varvid befintlig kapacitet nyttjas på bästa möjliga sätt. Denna hierarkiska nivå 
prioriterar stabilitet. Ewing och Samuelsson (1998) menar att stabilitet och dynamik skall 
kombineras för att en balanserad styrning skall uppnås. Det finns en hög grad av 
självständighet i organisationen och informella styrmedel används mest. Ewing och 
Samuelsson (1998) framhåller att självständighet präglas av decentralisering där lokal 
initiativförmåga tas tillvara och detta är också något som företaget eftersträvar. De informella 
styrmedlen skapar gemensamma synsätt, värderingar och kulturer som används som bas när 
beslutsfattare skall agera och därmed kan en bra styrning åstadkommas mellan olika nivåer. 
Företaget använder sig på denna nivå i stor utsträckning av ickefinansiella nyckeltal och enligt 
Ewing och Samuelsson (1998) spelar finansiell information en avgörande roll i styrningen 
men de är inte tillräckliga. En blandning mellan finansiella och icke finansiella nyckeltal är 
önskvärt när en balanserad styrning skall skapas.  
 
Trafikområdesnivån hävdar att företagets inriktning är att fokusera på lång sikt och det 
handlar om att förfina och förbättra i små steg varvid produktivitet och stabilitet prioriteras. 
Ewing och Samuelsson (1998) menar att ett svårt avvägningsproblem i tiden är att avgöra 
vilka satsningar som skall göras idag för att på bästa sätt anpassa sig till framtida 
kostnadsnivåer och balans mellan kortsiktig och långsiktig avkastning bör uppnås för att en 
balanserad styrning skall kunna skapas. Styrningen bör också enligt Ewing och Samuelsson 
(1998) säkerställa att företaget kan arbeta efter fastställd strategi samtidigt som omvärlden 
bevakas för att strategin vid behov skall kunna förändras. Denna nivå hävdar att ingen 
fokusering förekommer beträffande samordning och självbestämmande samt formella och 
informella styrmedel. Enligt Ewing och Samuelsson (1998) bör utformningen av styrningen 
skapa balans mellan samordning och självbestämmande för att ledningens ambitioner inte 
skall hämma de lokala enheternas möjligheter att utvecklas. Dessutom kompletterar formella 
och informella styrmedel varandra och därför är det önskvärt att hitta en väl avvägd 
kombination av dessa. I första hand är det finansiella nyckeltal som används. Detta beror på 
att företaget är kostnadseffektivt vilket stämmer med det teoretiska resonemang som framförs 
av Porter (1980). Företaget använder sig även av ickefinansiella nyckeltal som att mäta 
sjukfrånvaro och övertidsarbete. Ewing och Samuelsson (1998) menar att när finansiella mått 
kompletteras med ickefinansiella mått kan utvärderingen av en verksamhets delar eller helhet 
bli bättre.  
 
Platsnivån anser att verksamhetens fokusering ligger på lång sikt och att den har ganska stora 
befogenheter att ta beslut. Ewing och Samuelsson (1998) menar att styrning handlar om att 
hela tiden se till att den strategiska orienteringen är rätt i förhållande till utvecklingen inom 
alla de olika områden som är viktiga för dess verksamhet. Förändringar sker i små steg och 
fokus ligger därmed på produktivitet. Därför prioriteras stabilitet i större grad än dynamik. 
Detta tyder på att långsiktig måluppfyllelse eftersträvas genom att uppnå kortsiktiga mål och 
Ewing och Samuelsson (1998) hävdar också att den kortsiktiga operativa 
verksamhetsstyrningen är inriktad på produktivitet. En turbulent omvärld kräver dock att en 
avvägning görs i styrningen mellan stabilitet och dynamik. Inom busstrafiken menar 
platscheferna Pelle och Bosse att självbestämmande är ett ledord och det tillämpas i hög 
utsträckning inom varje enhet samtidigt som samordning sker mellan de olika enheterna. 
Inom tågtrafiken handlar det enligt platschef Lasse i högre grad om samordning och detta kan 
enligt Ewing och Samuelsson (1998) bero på att det råder lite osäkerhet och turbulens i den 
miljö som omger enheten. Styrningen är i huvudsak informell, men formella styrmedel 
används också.  
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Ewing och Samuelsson (1998) menar att ökad turbulens och komplexitet på marknaden samt 
individers ökade krav på förändringar och ansvar gör att informella styrmedel blir allt 
viktigare men formella styrmedel kan användas för samordning av en verksamhet. Både 
finansiella och icke finansiella nyckeltal är viktiga. Fokuseringen hos platscheferna Pelle och 
Bosse som i huvudsak tillämpar lågkostnadsstrategi ligger dock mer på de ickefinansiella 
nyckeltalen. Ewing och Samuelsson (1998) påstår att de fysiska och operativa måtten är av 
största betydelse längst ut i organisationen och enligt Simons (1987) är det vanligare att 
enheter som tillämpar kostnadseffektivitet i större utsträckning använder ickefinansiella 
nyckeltal. Platschef Lasse som prioriterar differentiering tycker dock att de finansiella 
nyckeltalen är väldigt viktiga. De finansiella nyckeltalen är dock enligt Ewing och 
Samuelsson (1998) väsentliga men inte tillräckliga för en balanserad styrning.  
 
5.4 Värderingsstyrsystem inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
Företaget har enligt Affärsområdesnivån fyra olika kärnvärderingar Dessa är: tryggt, 
modernt, lokalt och mänskligt. Alla kärnvärderingar handlar mycket om kundernas syn på 
företaget och vad som måste förbättras i framtiden. Detta passar väl in på analysmodellens 
värderingsstyrsystem som fokuserar mest på kundperspektivet och förnyelseperspektivet.  
 
Trafikområdesnivån berättar om samma kärnvärderingar som Affärsområdesnivån gjort 
tidigare. Det är viktigt för organisationen att jämlikhet, respekt och att ingen 
könsdiskriminering förekommer. På denna nivå är kundperspektivet och förnyelseperspektivet 
framträdande i de värderingar som prioriteras vilket stämmer överens med analysmodellen.  
 
Platsnivån nämner inte direkt de fyra kärnvärderingarna. Efter en stund dyker dock de olika 
värderingarna upp men det märks att platscheferna arbetar mer på att lösa operativa problem 
när de dyker upp än att rutinmässigt diskutera de olika kärnvärderingarna. Det perspektiv som 
prioriteras av alla platschefer är kundperspektivet. Däremot framkommer det inte helt klart att 
förnyelseperspektivet prioriteras i värderingsstyrsystemet.  
 
5.5 Gränsskapande styrsystem inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
De gränser som Affärsområdesnivån vill förmedla i organisationen är mänskliga gränser 
som etik och moral. Oetiskt beteende förhindras genom att det finns en hög grad av kontroll 
men samtidigt litar cheferna på varandra och pratar öppet om saker som kan skada 
organisationen. Inom det gränsskapande styrsystemet nämns inga gränser inom 
kundperspektivet och förnyelseperspektivet men i samband med de allmänna frågorna har 
affärsområdeschefen redogjort för vilka marknader och produkter som affärsområdet riktar 
sig mot och därför anser vi att kund perspektivet finns representerat i detta styrsystem. De 
gränser som kommuniceras ut är inriktat på att förbättra den befintliga verksamheten varvid 
processperspektivet finns representerat och detta stämmer inte med vår analysmodell. Det 
som saknas inom det gränsskapande styrsystemet är förnyelseperspektivet.  
 
De viktigaste strategiska gränserna som Trafikområdesnivån vill förmedla inom 
organisationen är att medarbetarna ska ha en öppen attityd och visa respekt mot varandra. 
Oetiskt beteende hindras genom att det finns fastställda gränser och rutiner för chefernas 
investerings och inköpsbelopp. Detta stämmer väl med Simons gränsskapande styrsystem som 
begränsar risken att enskilda individer ska kunna skada organisationen. På denna nivå saknas 
både kundperspektivet och förnyelseperspektivet inom det gränsskapande styrsystemet. 
Däremot finns processperspektivet representerat.  
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De viktigaste gränserna är enligt Platsnivån att personalen inte får stjäla och inte utnyttja 
företagets ägodelar utan tillåtelse. Oetiskt beteende förhindras dels genom att personalen är 
medvetna om att pengarna kontrolleras och dels genom att de olika kontoren är ganska små 
och alla känner varandra. Kundperspektivet och förnyelseperspektivet saknas i det 
gränsskapande styrsystemet förutom i Luleå där platschefen nämner att gränserna omfattas av 
de olika kärnvärderingarna vilka innehåller de båda perspektiven. Platscheferna förmedlar 
dock gränser som utgår från processperspektivet.  
 
5.6 Diagnostiskt styrsystem inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
De kritiska prestationsmått som Affärsområdesnivån i första hand vill förmedla i 
organisationen är inre effektivitetsmål som personaltimmar, sjukfrånvaro, dieselförbrukning 
men också marknadsaktiviteter. Detta innebär att det diagnostiska styrsystemet på denna nivå 
beaktar både det finansiella perspektivet och processperspektivet.  
 
De viktigaste kritiska prestationsmåtten enligt Trafikområdesnivån är företagets 
resultatmålsättning. Andra viktiga nyckeltal är sjukskrivning, frånvaro och övertid. Detta 
stämmer väl med vår analysmodell där det finansiella perspektivet och processperspektivet är 
dominerande inom det diagnostiska styrsystemet.  
 
Platsnivån anser att de viktigaste kritiska prestationsmåtten behandlar företagets lönsamhet 
och effektivitet. Andra nyckeltal är förartimmar, kilometerpris, antal passagerare och 
sjukfrånvaro. På denna nivå är både det finansiella perspektivet och processperspektivet 
representerat i det diagnostiska styrsystemet.  
 
5.7 Interaktivt styrsystem inom de enskilda hierarkiska nivåerna 
 
På frågan om Affärsområdesnivån funderar över om dagens strategier leder till framgång 
svarar han direkt ja. Det går att påverka företagets strategier men det finns en hälsosam 
tröghet i organisationen som gör att det verkligen gäller att ha bra idéer för att dessa ska få 
gehör. Därmed anser vi att både processperspektivet och förnyelseperspektivet beaktas på 
denna nivå inom det interaktiva styrsystemet.  
 
Beträffande ifrågasättande av dagens strategier säger Trafikområdesnivån att det finns ett 
kontinuerligt frågeställande för att organisationen hela tiden kan utvecklas. Detta stämmer 
med analysmodellen som primärt sätter processperspektivet och förnyelseperspektivet.  
 
Platsnivån funderar mycket på om dagens strategier är bra och på vad som kan förbättras 
inför framtiden. Det sker ett kontinuerligt ifrågasättande av strategierna. Därmed anser vi att 
både process perspektivet och förnyelse perspektivet beaktas i styrsystemet på denna nivå.  
 
5.8 Styrprocess mellan Affärsområdesnivån och Trafikområdesnivån 
 
De båda nivåerna menar att inom värderingsstyrsystemet förankras och utvärderas 
värderingarna genom informell kommunikation. En informell strategisk styrprocess mot vad 
som är en bra prestation värdesätter enligt Goold (1991) samarbetsklimatet och teamkänslan. 
Nivåerna hävdar att företagets värderingar är viktiga och de utgör den ram som styrningen av 
organisationen utgår ifrån. Goold (1991) hävdar att en strategisk styrprocess i ett 
decentraliserat företag motiverar cheferna att uppnå företagets mål. Nivåerna tycker att de kan 
påverka värderingarna både uppåt och nedåt i organisationen.  
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Bungay och Goold (1991) menar att det förtroende som byggs upp mellan olika hierarkiska 
nivåer gör att acceptansen för den gemensamma strategin förbättras. Nivåerna menar att 
värderingarna kommuniceras ut via diskussioner. En informell strategisk styrprocess kan 
enligt Goold (1991) göra det möjligt att fatta snabba beslut vid behov av eventuella 
strategiförändringar samtidigt som detta skapar mindre byråkrati och tidsbesparingar. 
 
Inom det gränsskapande styrsystemet förankras och utvärderas gränserna enligt 
affärsområdesnivån formellt i organisationen via budgetramar och budgetansvar. 
Trafikområdesnivån hävdar att detta sker informellt genom diskussioner i ledningsgruppen. 
Lundberg (1999) menar att prestationen i ett företag påverkas av hur informationen används 
och kommuniceras. Formella strategiska styrprocesser kan enligt Goold (1991) ha en negativ 
inverkan på prestationen i de företag som verkar i en dynamisk miljö samt när det är svårt att 
förklara ett företags konkurrensfördelar. Affärsområdesnivån uppfattar att styrningen av 
organisationen via gränser är bra och den sker utifrån ramar och strikta testregler som 
kontrolleras via en formell revision. Trafikområdesnivån påstår att det är stor grad av 
självbestämmande i organisationen och gränserna skapar de ramar som cheferna utgår ifrån. 
Enligt Goold (1991) kan strategier som spårat ur upptäckas på ett tidigt stadium genom en 
strategisk styrprocess. Affärsområdesnivån anser att det går att påverka gränserna men det är 
inte lätt eftersom systemet är trögt. Dessutom är detta bra eftersom företaget har en långsiktig 
målsättning och därför bör stora förändringar inte ske för snabbt. Trafikområdesnivån menar 
emellertid att gränserna kan påverkas både uppåt och nedåt i organisationen. Den strategiska 
styrprocessen kan enligt Goold (1991) möjliggöra att snabba förändringar av en strategi kan 
genomföras. Affärsområdesnivån menar att gränserna kommuniceras ut via en 
ekonomihandbok, policy samt en databas samtidigt som trafikområdesnivån hävdar att detta 
främst sker informellt via diskussioner. Det krävs dock enligt Bungay och Goold (1991) att 
kommunikationen håller hög kvalité för att en bra strategisk styrning skall kunna skapas 
mellan olika nivåer. 
 
Båda nivåerna hävdar att inom det diagnostiska styrsystemet förankras och utvärderas de 
kritiska prestationsmåtten formellt genom en budget. Enligt Goold (1991) kan tydliga 
strategiska mål som fokuserar på den enskilda affärsenhetens prestationer skapa problem, 
speciellt om prestationerna är kopplade till chefernas belöningar. Affärsområdesnivån 
uppfattar att styrningen av organisationen via de kritiska prestationsmåtten är enkla och 
lättförståeliga samtidigt som trafikområdesnivån beskriver det som självbestämmande inom 
fastställda ramar. Goold (1991) menar att den strategiska styrprocessen definierar och 
kommunicerar vad som är ett bra strategiskt resultat. Nivåerna hävdar att det både uppåt och 
nedåt går att påverka organisationens kritiska prestationsmått. Goold (1991) menar att den 
strategiska styrprocessen handlar inte bara om återkoppling till cheferna om det uppnådda 
resultatet utan också om justeringar av en befintlig strategi för att lösa problem. 
Affärsområdesnivån hävdar att de kritiska prestationsmåtten kommuniceras via verktyget 
”management reporter” som består av tio olika nyckeltal och finansiella rapporter. 
Trafikområdesnivån framhåller dock att kommunikationen sker genom ledningsgruppen och 
de olika platscheferna. De båda nivåerna menar att hård budgetstyrning tillämpas. En formell 
strategisk styrprocess är enligt Goold (1991) inte bra om cheferna vet att de inte kan hållas 
personligt ansvariga för att ett strategiskt mål har missas beroende på okontrollerbara faktorer.  
 
Inom det interaktiva styrsystemet menar affärsområdesnivån att strategierna utvärderas och 
ifrågasätts informellt. Organisationen är dock inte bra på att utmana de befintliga strategierna.  
Trafikområdesnivån hävdar emellertid att ifrågasättande och utvärderingen av strategier kan 
ske både formellt och informellt.  
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Goold (1991) menar att en strategisk styrprocess inspirerar letandet efter nya strategier och 
bättre sätt att implementera dem. Affärsområdesnivån hävdar att det går att påverka företagets 
strategier men det finns en hälsosam tröghet i organisationen som gör att det verkligen gäller 
att ha bra idéer för att de ska få gehör. Trafikområdesnivån anser att det finns goda 
förutsättningar för att kunna påverka organisationens strategier både uppåt och nedåt i den 
organisatoriska hierarkin om det skulle behövas. Detta stämmer med Bungay och Goold 
(1991) som hävdar att många divisionaliserade företag tillämpar en styrstil som medför att 
affärsenheterna ansvarar för en del av den strategiska utvecklingen. 
 
5.9 Styrprocess mellan Trafikområdesnivån och Platsnivån 
 
Båda nivåerna menar att inom värderingsstyrsystemet förankras och utvärderas 
organisationens värderingar i huvudsak informellt. Nackdelarna med den formella strategiska 
styrprocessen är dock enligt Goold (1991) mest framträdande i företag vars enheter har starka 
ömsesidiga band. De båda nivåerna menar att styrningen av organisationen via värderingar 
sker utifrån den ram som skapas av kärnvärderingarna varefter självständiga beslut fattas. 
Bungay och Goold (1991) menar att en bra strategisk styrning kräver att de olika nivåerna 
förstår och litar på varandra. Båda nivåerna anser att de kan påverka värderingarna både uppåt 
och nedåt i organisationen. Enligt Goold (1991) är det i den informella strategiska 
styrprocessen en förutsättning att dialogen mellan olika nivåer leder fram till en rättvis 
ömsesidig samsyn om enheternas mål och prioriteringar. Trafikområdesnivån menar att 
värderingar i huvudsak kommuniceras informellt genom diskussioner men platsnivån hävdar 
att detta sker både formellt via policy, informationsfack och anslagstavlor samt informellt via 
diskussioner inom organisationen. En nackdel med den informella strategiska styrprocessen är 
enligt Goold (1991) att det lätt uppstår förvirring om vad som skall presteras. 
 
Trafikområdesnivån hävdar att inom det gränsskapande styrsystemet förankras gränserna 
informellt genom diskussioner. De utvärderas och återkopplas direkt eller via 
ledningsgruppen. Platsnivån hävdar att gränserna förankras både formellt och informellt och 
utvärderas främst genom social kontroll. Enligt Goold (1991) är det bra att tillämpa en 
informell strategisk styrprocess eftersom ett strategiskt mål annars kan missas beroende på 
faktorer som de ansvariga inte kan kontrollera. Båda nivåerna menar att när cheferna styr 
verksamheten utgår de ifrån gränserna som baseras på de fyra kärnvärderingarna. Goold 
(1991) hävdar att en flexibel strategisk styrning minskar dispyterna som kan ske mellan olika 
enheter. Trafikområdesnivån anser att gränserna kan påverkas både uppåt och nedåt i 
organisationen. Alla chefer på platsnivån anser sig dock inte kunna påverka gränserna. Goold 
(1991) menar emellertid att när omgivningen förändras är hög flexibilitet att föredra. Båda 
nivåerna menar att gränserna kommuniceras inom organisationen främst via diskussioner. 
Enligt Goold (1991) krävs det att kommunikationen av mål och prioriteringar mellan nivåer är 
bra när en informell strategisk styrning tillämpas. 
 
Båda nivåerna menar att inom det diagnostiska styrsystemet förankras de kritiska 
prestationsmåtten formellt via budget och måtten utvärderas genom jämförelser mot nyckeltal 
och tidigare resultat. De båda nivåerna menar att de har en hård budgetstyrning som sätter 
ramar för verksamheten. Goold (1991) menar att om en formell strategisk styrning tillämpas 
krävs det att de olika nivåerna har kunskap om företagets konkurrensfördelar. Strategisk 
styrning som är inriktat på att kommunicera och implementera långsiktiga strategiplaner kan 
enligt Goold (1991) göra att en organisation inte enbart förlitar sig på kortsiktig finansiell 
information från budgetstyrning. Trafikområdesnivån uppfattar styrningen av organisationen 
via kritiska prestationsmått som självbestämmande inom fastställda ramar.  
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Trafikområdesnivån anser att organisationens kritiska prestationsmått kan påverkas. Inom 
ledningsgruppen kan cheferna diskutera och ändra måtten både uppåt och nedåt. Platsnivån 
uppfattar att det är svårt att påverka företagets finansiella prestationsmått men Goold (1991) 
hävdar att när omgivningen förändras bör den strategiska styrprocessen utformas för att chefer 
inte skall belönas när de implementerar en föråldrad strategi. De kritiska prestationsmåtten 
kommuniceras ut via ledningsgruppen och platscheferna på arbetsplatsträffar. Lundberg 
(1999) menar att det krävs information om vilka marknader som är lönsamma för att ett 
företag skall kunna växa och utveckla sin verksamhet.  
 
I det interaktiva styrsystemet menar trafikområdesnivån att det är en öppen och frisk 
organisation och ifrågasättandet kan ske både formellt och informellt. Platsnivån upplever inte 
att det finns något särskilt system för att ifrågasätta dagens strategier utan de menar att detta 
främst sker informellt. Goold (1991) menar att den strategiska styrprocessen bör uppmuntra 
chefer att vid behov utforma nya strategier. Bungay och Goold (1991) hävdar dock att det 
fortfarande är sällsynt att företag tillämpar en strategisk styrprocess som gör att individer 
tänker på de långsiktiga konsekvenserna av de dagliga operativa handlingarna. Båda nivåerna 
anser att de kan påverka organisationens strategier både uppåt och nedåt i den organisatoriska 
hierarkin om det skulle behövas.  
 
5.10 Målöverensstämmelse mellan Affärsområdesnivån och Trafikområdesnivån  
 
Cheferna som intervjuats på Affärsområdesnivå och Trafikområdesnivå anser att det i 
huvudsak är det som Porter (1980) kallar lågkostnadsstrategi som tillämpas när företagets mål 
skall uppnås. Enligt Anthony och Govindarajan (2001) är det viktigt för en organisations 
ledning att enskilda chefer också försöker uppnå de uppsatta målen eftersom detta leder till 
hög målöverensstämmelse. De båda hierarkiska nivåerna har resultatansvar och enligt Goold 
(1991) är klara mål en förutsättning för att idén med decentraliserat ansvar skall fungera. De 
hierarkiska nivåerna är helt överens om att kostnadseffektivitet är företagets viktigaste 
strategiska styrka. Däremot skiljer det lite mellan uppfattningarna om hur viktigt det är att 
företaget har strategiska styrkor inom differentiering och anpassning av produkter. Båda 
nivåerna menar dock att förmågan till värdeskapande är en viktig strategisk styrka. Enligt 
Anthony och Govindarajan (2001) kan skillnaderna bero på att företaget och de enskilda 
individerna har olika mål.  
 
De båda hierarkiska nivåerna fokuserar på lång sikt och prioriterar produktivitet och stabilitet. 
Affärsområdesnivån fokuserar på självständighet och informella styrmedel samtidigt som 
trafikområdesnivån däremot inte har någon fokusering inom dessa områden. 
Affärsområdesnivån fokuserar på ickefinansiella nyckeltal men trafikområdesnivån fokuserar 
på de finansiella nyckeltalen. Enligt Anthony och Govindarajan (2001) är det viktigt att 
principalen kontrollerar att agenten arbetar enligt principalens riktlinjer.  
 
De båda nivåerna tar hänsyn till samma perspektiv inom de olika styrsystemen. De fyra 
kärnvärderingarna ser likadana ut mellan de båda nivåerna. De två cheferna har inte riktigt 
samma uppfattning om vilka gränser som är viktigast men de märks ändå att de har samma 
inställning och attityd till dem. Det diagnostiska styrsystemet stämmer väl överens på de båda 
nivåerna liksom det interaktiva styrsystemet. Den strategiska ekonomistyrningen på 
affärsområdesnivå och trafikområdesnivå skiljer sig mycket lite åt. Enligt Sigfridsson (1993) 
fungerar den strategiska ekonomistyrningen som en länk mellan de strategiska planerna och 
de operationella aktiviteterna i ett företag. Denna länk verkar därmed fungera på ett bra sätt. 
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5.11 Målöverensstämmelse mellan Trafikområdesnivån och Platsnivån 
 
Precis som trafikområdesnivån anser Pelle och Bosse på platsnivån att de tillämpar en 
lågkostnadsstrategi men Lasse på platsnivån menar att hans organisationsenhet i huvudsak 
nyttjar differentieringsstrategi. Att trafikområdesnivån och platschef Lasse har olika 
huvudsakliga strategiska inriktningar behöver inte innebära att de har dålig 
målöverensstämmelse utan detta kan bero på att strategierna är anpassade efter de olika 
miljöer som de möter. Anthony och Govindarajan (2001) hävdar att en perfekt 
målöverensstämmelse är en utopi som i verkligheten inte kan fungera till hundra procent. 
Platscheferna Pelle och Bosse har resultatansvar och platschef Lasse har kostnadsansvar. 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) kan en felaktig styrning göra att chefer handlar i 
strid med organisationens mål. Det finns en risk att system som inriktas mot kostnadskontroll 
gör att chefer reducerar kostnader på bekostnad av kvalitet. 
 
Båda nivåerna menar att företagets viktigaste strategiska styrka är kostnadseffektivitet. 
Trafikområdeschefen menar att strategisk styrka inom differentiering är viktigare än vad 
platscheferna tycker. Platscheferna Pelle och Bosse samt trafikområdeschefen har samma 
uppfattningar om hur viktigt det är att företaget kan inrikta sig mot en nisch. 
Trafikområdeschefen tycker dock att detta är mer viktigt jämfört med platschef Lasse. Jämfört 
med platscheferna tycker trafikområdeschefen att det är viktigare med värdeskapande. Enligt 
Anthony och Govindarajan (2001) innebär detta att chefernas personliga mål inte helt 
överensstämmer med företagets mål. 
 
De båda hierarkiska nivåerna menar att de fokuserar på lång sikt, produktivitet och stabilitet. 
Trafikområdesnivån har ingen fokusering beträffande samordning eller självbestämmande 
samt formella eller informella styrmedel. På platsnivån sker emellertid en fokusering av dessa 
motsatspar men platscheferna gör detta på olika sätt. Det verkar finnas en agentrelation 
mellan de båda hierarkiska nivåerna eftersom detta enligt Anthony och Govindarajan (2001) 
förekommer när agenterna har fattat självständiga beslut i samband med att de utför en viss 
service åt principalen. Trafikområdesnivån använder mest finansiella nyckeltal. Platscheferna 
Pelle och Bosse fokuserar dock mer på de ickefinansiella nyckeltalen. Platschef Lasse 
prioriterar däremot de finansiella nyckeltalen. Anthony och Govindarajan (2001) menar att 
enligt agentteorin vill principalen primärt få utdelning på satsat kapital men att agenterna inte 
bara är intresserad av de belöningar som en hög avkastning kan ge utan även av de förmåner 
som en position ger. 
 
Mellan Trafikområdesnivå och Platschefsnivå förekommer stora skillnader och brister inom 
delar av den strategiska ekonomistyrningen. Företagets värderingar och gränser har 
trafikområdesnivån inte lyckats etablera hos platschefsnivån. De båda hierarkiska nivåerna 
prioriterar inte heller samma perspektiv inom de styrsystem som berör företagets värderingar 
och gränser. Inom det diagnostiska styrsystemet prioriteras samma perspektiv inom de olika 
nivåerna samtidigt som de nyttjar olika nyckeltal. Båda nivåerna beskriver det interaktiva 
styrsystemet på ett likartat sätt och de tillämpar också samma perspektiv. Detta innebär enligt 
Sigfridsson (1993) att den strategiska länken mellan nivåerna inte fungerar. 
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6 SLUTSATS 
 
I detta avslutande kapitel redovisas undersökningens slutsatser i form av en sammanfattande 
diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag till förbättringar i den strategiska 
ekonomistyrningen. 
 
6.1 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med denna studie var att för ett stort serviceföretag identifiera hur strategisk 
ekonomistyrning kan praktiseras inom och mellan olika hierarkiska nivåer i en decentraliserad 
organisation. Målet var också att visa hur värderingar kommuniceras samt undersöka vilka 
strategiska gränser som är viktigast. Vi ville även identifiera hur mål utvärderas och vad som 
händer i överföringarna mellan de olika hierarkiska nivåerna. Dessutom ämnade vi ta reda på i 
vilken utsträckning hänsyn tas till underliggande nivåer vid styrningen. Utifrån 
respondenternas svar ville vi även utreda i vilken utsträckning målöverensstämmelse uppnås 
inom organisationen. Detta har uppnåtts genom att vi har intervjuat tre olika hierarkiska 
nivåer inom Connex Sveriges affärsområde norr. 
 
Alla hierarkiska nivåer i affärsområdet tillämpar en kombination av olika basstrategier och 
strategiska kompetenser. Företaget kan därmed få konkurrensfördelar vilket kan skapa en 
högre framtida lönsamhet. Den gradering som samtliga nivåer har gjort av de viktiga 
strategiska styrkorna stämmer väl överens med den kombination av basstrategier som 
tillämpas förutom inom en områdesnivå. Affärsområdesnivån och trafikområdesnivån menar 
att det är mer viktigt att ha strategiska styrkor, och därmed även kompetenser inom 
värdeskapande än inom resurshushållande vilket är motsägelsefullt när den huvudsakliga 
strategiska inriktningen är att nyttja lågkostnadsstrategi. Detta kan skapa problem när 
strategin skall realiseras. Detta problem finns dock inte på platsnivån.  
 
På affärsområdesnivån verkar styrningen vara balanserad och fokuserad. Det brister 
emellertid i fokuseringen på trafikområdesnivån beträffande samordning och 
självbestämmande samt formella och informella styrmedel och detta bör ändras om en 
framgångsrik balanserad styrning skall kunna skapas. Om den löpande styrningen enbart är 
balanserad kan detta leda till passivitet och ineffektivitet. Platsnivån har dock en styrning som 
är både balanserad och fokuserad. Alla nivåer bör periodvis ändra den nuvarande 
fokuseringen inom de olika motsatsparen varvid verksamheten kan förbättras ytterligare.  
 
Det finns tydliga brister i den strategiska ekonomistyrningen och detta är speciellt tydligt 
inom trafikområdesnivån och platsnivån. Företagets värderingar har inte trafikområdesnivån 
lyckats etablera hos platsnivån som inte tillämpar förnyelseperspektivet i 
värderingsstyrsystemet. Inom det gränsskapande styrsystemet saknas förnyelseperspektivet på 
samtliga nivåer och inom trafikområdesnivå och platsnivå saknas dessutom kundperspektivet. 
Däremot finns lite förvånande processperspektivet representerat på samtliga nivåer inom det 
gränsskapande styrsystemet. Inom det diagnostiska styrsystemet och det interaktiva 
styrsystemet verkar styrningen mellan alla nivåer fungera bra och de perspektiv som tillämpas 
stämmer väl överens med vår analysmodell. 
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Alla nivåerna menar att inom värderingsstyrsystemet förankras, kommuniceras och utvärderas 
företagets värderingar i huvudsak via en informell styrprocess. Inom det gränsskapande 
styrsystemet förankras, kommuniceras och utvärderas gränserna på affärsområdesnivå i 
huvudsak via en formell styrprocess men på trafikområdesnivå sker detta mest via en 
informell styrprocess. På platsnivån nyttjas dock en blandning av informell och formell 
styrprocess. På samtliga nivåer förankras, kommuniceras och utvärderas målen inom det 
diagnostiska styrsystemet i huvudsak via en formell styrprocess. Att målen utvärderas på 
samma sätt i de olika nivåerna kan bero på att utvärderingsstilar ofta är likadana utan att 
medarbetarna reflekterar över varför. Inom det interaktiva styrsystemet anser samtliga nivåer 
att de kan påverka strategierna och detta anser vi främst sker via en informell styrprocess. 
Inom samtliga styrsystem tillämpas i huvudsak det som Boland (1979) kallar ”styrning med”. 
Det verkar som hänsyn tas i stor utsträckning till underliggande hierarkiska nivåer eftersom 
samtliga chefer anser att de har möjlighet att påverka styrningen via de mått som nyttjas. 
 
Mellan affärsområdesnivån och trafikområdesnivån råder det stor målöverensstämmelse. 
Båda nivåerna menar att företagets mål skall uppnås med en lågkostnadsstrategi och de har 
resultatansvar inom sina respektive enheter. Det förekommer små skillnader beträffande 
värderingen av de strategiska styrkorna i företaget. Det finns små olikheter beträffande det 
sätt som de olika nivåerna använder för att uppnå en styrning i balans och fokus. Styrningen 
på trafikområdesnivån är däremot inte helt fokuserad. Den strategiska ekonomistyrningen 
mellan affärsområdesnivå och trafikområdesnivå uppvisar små skillnader. De båda nivåerna 
tar också hänsyn till samma perspektiv inom de olika styrsystemen.  
 
Mellan trafikområdesnivån och platsnivån råder det också stor målöverensstämmelse. De 
olika nivåerna har i huvudsak lågkostnadsstrategi. Inom tågtrafiken tillämpas dock 
differentieringsstrategi men detta kan bero på att strategin har anpassats efter miljön varvid 
samma huvudsakliga mål kan uppnås. Beträffande uppfattningen om de viktigaste strategiska 
styrkorna finns det små skillnader mellan nivåerna. Affärsområdesnivån nämner gränser som 
etik och moral samtidigt som trafikområdesnivån menar att gränser som handlar om öppenhet, 
respekt och delaktighet är viktiga. Platsnivån menar dock att de viktigaste gränserna är att 
anställda inte skall stjäla och inte utnyttja företagets ägodelar utan tillåtelse. 
 
De olika nivåerna försöker skapa en balanserad styrning på olika sätt. Platsnivån har till 
skillnad från trafikområdesnivån dessutom en fokuserad styrning. Inom platsnivån 
förekommer emellertid olikheter på det sätt som en balanserad och fokuserad styrning skapas. 
Trots att det förekommer klara brister i den strategiska ekonomistyrningen mellan 
trafikområdesnivån och platsnivån kan detta ses som en fördel för målöverensstämmelsen att 
olika språk talas på de olika nivåerna. På högre nivåer handlar den strategiska 
ekonomistyrningen om saker som är mer generellt och övergripande samtidigt som de lägre 
nivåerna översätter det till ett för dem mer användbart språk.  
 
6.2 Förslag till förbättringar i den strategiska ekonomistyrningen 
 
Enligt vår undersökning råder det stor målöverensstämmelse inom verksamheten som Connex 
affärsområde norr bedriver i Norrbotten och styrningen mellan de olika nivåerna verkar i 
huvudsak fungera väldigt bra. Något som eventuellt kan vara idé att förändra är att styra 
organisationen lite mer mot differentieringsstrategi eftersom detta är något som uttryckts 
behov av på nästan alla nivåer i organisationen. Givetvis finns det brister i den strategiska 
ekonomistyrningen. Fokuseringen bör förbättras på trafikområdesnivån.  
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Dessutom bör fokuseringen periodvis förändras inom alla nivåer varvid en kraftsamling kan 
ske för att uppnå ett givet strategiskt mål. Förbättringar kan också ske genom att införa ett 
balanserat styrkort varvid de olika perspektiven beaktas i den strategiska ekonomistyrningen 
på alla nivåer. Det gäller dock att bedöma om den förbättrade precisionen i den strategiska 
ekonomistyrningen som detta kreerar uppväger de ökade kostnader som införandet och 
underhållet av ett balanserat styrkort medför. Personalen inom de olika hierarkiska nivåerna 
bör involveras i utformningen av perspektiven för att det balanserade styrkortet skall uppnå en 
hög acceptans. 
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BILAGA 1 - FRÅGEFORMULÄR 
 
Frågor om företaget i allmänhet, frågor till affärsområdesnivån 
 

 Vilka marknader och produkter ingår i affärsområde norr? 
 Vilken är er övergripande målsättning för affärsområde norr? 
 Hur stort är företaget i fråga om omsättning och antalet anställda? 
 Hur vill ni beskriva företagets tillväxtutveckling? 
 Hur vill ni beskriva företagets tillväxtutveckling i förhållande till dess konkurrenter? 

(omsättning och antal anställda) 
 Hur har detta skett? (Organiskt, förvärv, fusioner) 
 Vilka mål har ni för er tillväxt? (Omsättning och antal anställda) 
 Hur skall detta ske? (Organiskt, förvärv, fusioner) 
 Hur är företagets lönsamhet?  
 Hur är företagets lönsamhet i förhållande till dess konkurrenter? 
 Vilka lönsamhetsmål har ni? (Vinstmarginal) 
 Hur ser er organisationsstruktur ut? (Platt / hierarkisk, Centraliserat / decentraliserat) 
 Varför har ni valt denna organisationsstruktur? 
 Vilket ansvar har de olika enheterna i organisationen? Har de resultatansvar, intäktsansvar 

eller kostnadsansvar? 
 
Frågor om företaget i allmänhet, frågor till trafikområdesnivån och platsnivån 
 

 Vilken är er övergripande målsättning för affärsområde norr? 
 Hur ser er organisationsstruktur ut? (Platt / hierarkisk, Centraliserat / decentraliserat) 
 Vilket ansvar har din enhet i organisationen? Har den resultatansvar, intäktsansvar eller 

kostnadsansvar? 
 
Frågor om strategi och strategisk kompetens, frågor till samtliga nivåer 
 

 Beskriv hur ni arbetar för att uppnå era mål, är ni kostnadseffektiva, differentierade eller 
nischade, dvs. anpassade till ett segment? 

 Vilka är de viktigaste strategiska styrkorna för företaget på en skala från ett  till sex? 
Kostnadseffektivitet, kundvärde eller nisch, dvs. anpassade till ett segment? 
Värdeskapande kontra hushållande? 

 
Frågor om balans och fokus, frågor till samtliga nivåer 
 
Vad fokuserar ni mest på när ni styr organisationen? 
 

 Kort – Lång sikt (Följdfråga varför?) 
 Effektivitet – Produktivitet  

(Är inriktningen att få den befintliga verksamheten att bli bättre i små steg eller att hela 
tiden samla information för att bli bättre i stora steg?, Följdfråga varför?) 

 Stabilitet – Dynamik (Följdfråga varför?) 
 Självständighet – Samordning (Följdfråga varför?) 
 Formella styrmedel – Informella styrmedel (Följdfråga varför?) 
 Finansiella nyckeltal – Ickefinansiella nyckeltal (Följdfråga varför?) 
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Frågor om värderingsstyrsystem, frågor till samtliga nivåer 
 

 Vilka värderingar vill du förmedla i organisationen? 
 Hur förankras värderingarna i organisationen? (formellt – informellt. BSC) 
 Hur utvärderas styrningen av värderingar? (formellt - mått, informellt – diskussioner ) 
 Hur uppfattar du styrningen av organisationen via värderingar? 
 Upplever du att du kan påverka organisationens värderingar? 
 Hur kommuniceras värderingar ut i organisationen? (Policy, broschyrer) 

 
Frågor om gränsskapande styrsystem, frågor till samtliga nivåer  
 

 Vilka viktiga strategiska gränser vill du förmedla i organisationen och finns det något 
beteende som är särskilt viktigt att stoppa i organisationen? (Systembolaget, Skandia) 

 Hur förhindras oetiskt beteende som kan riskera företagets överlevnad? 
 Hur förankras gränserna i organisationen? (formellt – informellt. BSC) 
 Hur utvärderas styrningen av gränser? (formellt - mått, informellt – diskussioner ) 
 Hur uppfattar du styrningen av organisationen via gränser? 
 Upplever du att du kan påverka organisationens gränser? 
 Hur kommuniceras gränser ut i organisationen? (Policy, broschyrer) 

 
Frågor om diagnostiskt styrsystem, frågor till samtliga nivåer 
 

 Vilka kritiska prestationsmått vill du förmedla i organisationen? 
 Hur förankras de kritiska prestationsmåtten i organisationen?  

(formellt (ex. budget)– informellt. BSC) 
 Hur utvärderas styrningen av de kritiska prestationsmåtten?  

(formellt - mått, informellt – diskussioner ) 
 Hur uppfattar du styrningen av organisationen via kritiska prestationsmått? 
 Upplever du att du kan påverka organisationens kritiska prestationsmått? 
 Hur kommuniceras kritiska prestationsmått ut i organisationen? (Policy, broschyrer) 
 Vilka formella ekonomisystem använder ni? (Budget, BSC) 
 Hur används dessa? (Flexibel, hård budgetstyrning, rullande prognoser) 

 
Frågor om interaktivt styrsystem, frågor till samtliga nivåer 
 

 Funderar du över om dagens strategier leder till framgång? 
 Har ni ett system som tillåter ifrågasättande och utvärdering av dagens strategier? 
 Hur ser detta ut? (Formellt- informellt) 
 Upplever du att du kan påverka organisationens strategier? 
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