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Tjänsteföretag har fått en alltmer ökad betydelse för svensk ekonomi under senare år. Dessa
företag drivs under olika förutsättningar och ett sätt att dela in dem kan vara efter hur
kunskaps- respektive kapitalintensiv dessa är. Syftet med uppsatsen var att undersöka om
utformning av ekonomistyrning skiljer sig åt beroende på hur kunskapsintensiv verksamhet
som bedrivs. Undersökningen har genomförts genom personliga intervjuer vid fyra
tjänsteföretag, två med kunskapsintensiv verksamhet och två med rutinintensiv verksamhet.
Uppsatsens teoridel beskriver ekonomistyrningens styrmedel samt olika faktorer som
påverkar ekonomistyrningen.�Vår slutsats är att informell styrning anses viktigast i samtliga
företag. De kunskapsintensiva företagen arbetar dock med detta styrmedel i större
utsträckning än de rutinintensiva företagen.
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Service organizations have become much more important for the Swedish economy in recent
years. These companies work under different circumstances and can be divided into
categories based on their dependence on knowledge and capital. The purpose of this study has
been to investigate if there are any differences between management control in service
organizations with different levels of knowledge intensity. Interviews have been carried out in
four service organizations. Two with high knowledge intensity and two with low knowledge
intensity (routine). The literature review in this essay describes management control and
different factors that influence the management control system. Our conclusion is that
informal control is most important in all companies. However, the companies with high
knowledge intensity use this control instrument to a greater extent than the companies with
low knowledge intensity.
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Att styra och leda organisationer blir allt viktigare och ägnas allt större intresse. Anledningen
till detta intresse är att förutsättningarna att driva företag kraftigt har förändrats. Detta beror
dels på att dagens medarbetare har andra värderingar och högre krav på variation och
självständighet än föregående generation och dels på grund av den ökade turbulensen och
osäkerheten i omgivningen (Ewing & Samuelson, 1998). Även ökningen av tjänsteföretagen
under de senaste decennierna har inneburit att ekonomistyrningens förutsättningar har
förändrats. Tjänsteföretag drivs ofta som små företag och eftersom dessa företag fått en ökad
betydelse för svensk ekonomi finner vi det intressant att undersöka hur små tjänsteföretag har
utformat sin ekonomistyrning.

��� �
�	�������������

Styrning innebär att påverka individer, det vill säga mänskligt beteende. Det är individer som
får saker gjorda i en organisation. Att styra innebär att vidta mått och steg för att säkerställa
att enskilda medarbetare gör det som är bäst för organisationen. Kunskap om organisationens
mål är en nödvändig förutsättning för att utforma styrningen på ett effektivt sätt. Styrning
handlar sålunda om att målinrikta och samordna verksamheten så att hög effektivitet uppnås
(Bruzelius & Skärvad, 1995).

Ekonomistyrning utgår från företagets affärsidé, mål och strategier och avser en medveten
styrning av beslutsfattande och beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat,
lönsamhet och ekonomisk ställning (Källström, 1990).

Vid  traditionell ekonomistyrning betonas medarbetarnas ansvar. Ekonomistyrningen kan
även ha en förståelseinriktad funktion. Kullvén (1994) som bygger sitt resonemang på
Macintosh och Scapens (1990) anser att det är viktigt för tjänsteföretagen att de inriktar sig
mot en förståelseinriktad ekonomistyrning eftersom den betonar kommunikation mellan
medarbetarna. Traditionellt har också ekonomistyrning uppfattats som något som har med
system att göra. Om styrningen i ett företag har ansetts fungera dåligt har lösningen ofta varit
att man bör skaffa sig ett nytt ekonomisystem (Källström, 1990). Ekonomisystemet är dock
endast ett av de medel som kan användas för att nå bestämda mål för verksamheten. De
huvudsakliga styrmedel som utgör ekonomistyrningen är val av organisation och
belöningssystem det formella styrsystemet där ekonomisystemet ingår samt den informella
styrningen (Samuelsson, 1996).

Genom val av organisation och utformning av belöningssystem påverkas ekonomistyrningen.
En verksamhet kan organiseras på olika sätt avseende struktur, beslutsrätt och samordning.
Att organisera innebär också att anställa bra medarbetare i företaget och att utforma lämpliga
belöningssystem (Ibid).

Det formella styrsystemet som består av ekonomisystemet ligger på den taktiska och
operativa nivån (Anthony & Govindarajan, 1998). Ekonomisystemet används för att mäta om
ekonomistyrningen leder mot uppställda ekonomiska mål och består av redovisning, budget
och kalkyler (Samuelsson, 1996).

Den informella styrningen innehåller enligt vår uppfattning allt från företagskultur, sociala
relationer till inneboende styrning. Företagskultur består av de dominerande idéer och
värderingar samt de normer och regler som stödjer detta för att nå företagets mål. Sociala
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relationer innefattar de informella kontakter som varje dag tas av medarbetarna på en
arbetsplats. Inneboende styrning har att göra med vad individen motiveras av, vilka personliga
mål man vill nå och hur man vill uppnå dessa mål. Den informella styrningen påverkar
beteendet hos alla medarbetare i företaget. Medarbetarna handlar utifrån den information de
erhåller och ofta erhålls mer information via de  informella vägarna än genom de formella
kanalerna. Det är därför viktigt att ta hänsyn till informell styrning vid utformning av
ekonomistyrningen (Källström, 1990).

Ekonomistyrningens utformning påverkas av olika faktorer som ledningsfilosofi och
företagets situation. Företagsledare väljer och betonar olika styrmedel olika och vilken grad
av styrning som ska tillämpas t ex mål- eller direktstyrning (Samuelsson, 1996). Faktorer som
påverkar styrningen kan vara företagets storlek och vilken typ av verksamhet som bedrivs.
Olika verksamheter är exempelvis i olika grad beroende av enskilda medarbetares
kunskapsnivå och detta kan då påverka ekonomistyrningen.

Den forskning som utförts inom ekonomistyrning har nästan uteslutande berört stora företag.
Små företag har traditionellt styrts utan särskilt mycket funderingar kring ekonomistyrningens
utformning, vilka styrmedel man ska fokusera på. Man har talat om vad som skall göras och
sedan sett till att det blivit gjort (Bergstrand, 1997).

Tjänstesektorn har fått en allt större del av den totala produktionen och kommer även att få en
växande betydelse för sysselsättningen i framtiden. De tjänsteproducerande företagen
omfattar i sig olika företagstyper med olika affärsmässiga grundförutsättningar och därmed
även olika ekonomiska förutsättningar. Kunskapsföretag karaktäriseras av att de tjänster som
dessa företag utför ofta är unika och kopplade till de enskilda medarbetarnas kompetens.
Rutinintensiva företag är mindre kunskapsintensiv och inte beroende av vem som utför
tjänsten bara att den blir gjord (Annell & Bruszt, 1986).

Vi ser ekonomistyrning som ett verktyg vars syfte är att motivera och inspirera medarbetarna i
en organisation till att utföra aktiviteter som gynnar organisationens ekonomiska mål. Att leda
företag innebär därför att använda rätt styrmedel som är anpassade till den verksamhet som
bedrivs. Eftersom det finns många styrande krafter och många krafter ej utgår från ledningen
kan det vara svårt att få kontroll över den styreffekt som uppstår. Det är därför viktigt att se
helhetsperspektivet när man utformar och arbetar med det egna verktyget –
ekonomistyrningen (Källström, 1990).

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion finner vi det intressant att undersöka hur
ekonomistyrningen är utformad i små tjänsteföretag med olika grad av kunskapsintensiv
verksamhet. Följande frågeställningar har ställts upp utifrån den diskussion som förts:

•  Hur ser affärsidé, mål och strategier ut i företagen?
•  Vilka styrmedel fokuserar företagen på?
•  Vilken grad av styrning tillämpas, hård eller mjuk?
•  Påverkar företagens kunskapsintensitet ekonomistyrningens utformning?
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Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra ekonomistyrningen i små tjänsteföretag
för att sedan kunna identifiera eventuella skillnader och likheter i utformningen av
ekonomistyrningen mellan kunskapsintensiva och rutinintensiva företag.

������������������	��
���

Flera begrepp som vi har använt oss av i vårt arbete har av olika författare definierats på olika
sätt. Vi vill därför ange de definitioner som vi anser överensstämmer med vår uppfattning.

�������	��	��
�verksamhet kräver stora resurser i form av arbetskraft (Annell & Bruszt, 1986).
�����	��� i organisationen – individuellt eller i grupp innefattar allt vad en individ tänker,
känner och gör (Bruzelius & Skärvad, 1995, s 242).
���������	�	��innebär att ledningen ger detaljregler för verksamheten (Källström, 1990).
���	�������	�	� avser en medveten styrning av beslutsfattande och beteendet inom
organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning (Källström,
1990).
���	������������omfattar redovisning-, budget- och kalkylsystem (Samuelsson, 1996, s 50).
��������	��	��
�verksamhet kräver stora resurser i form av kapital�(Annell & Bruszt, 1986).
��	������	��	��
�verksamhet kräver att arbetskraften har hög kunskap/kompetensnivå. I vissa
företag är inte medarbetarna utbytbara eftersom kunderna efterfrågar en viss tjänst utförd av
en bestämd person (Annell & Bruszt, 1986).
�������	�	�� har övergripande mål som medarbetarna har fria händer att uppnå med egna
medel (Källström, 1990).
�����������	�	� innebär att man i samråd kommer fram till hur man ska agera i olika
tänkbara framtida situationer (Källström, 1990).
�������	�	�� ligger mellan direkt- och målstyrning och innebär att medarbetarna har stor
frihet att handla inom uppställda resursramar (Källström, 1990).
����	�	��	��
� verksamhet är företag som utför tjänster på ett visst sätt men vem som utför
dessa tjänster är utan intresse för kunden (Annell & Bruszt, 1986).
����
����	�	��  den styrda enheten har stor handlingsfrihet och ibland vidsträckt rätt att
formulera mål (Bruzelius & Skärvad, 1995, s 351)
����  !�����  en i de flesta sammanhang vedertagen storleksgradering innebär att med små
företag avses färre än 200 anställda och inom denna grupp finns mindre företag som har färre
än 50 anställda�(Proposition/1977/78:40, bilaga 1, s 4).
���������� är de huvudsakliga medlen företag har till sitt förfogande för att styra
verksamheten. Dessa är val av organisation och belöningssystem, det formella styrsystemet
samt den informella styrningen (Samuelssons, 1996).
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En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som
kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod (Holme & Solvang, 1997). I följande
metodavsnitt kommer vi att redogöra för valen av metoder och redovisa processen i
undersökningen för att nå syftet med uppsatsen.

����������������

Utgångspunkten för vår studie var de teorier som behandlade ekonomistyrningens utformning.
Vi hade för avsikt att kartlägga om ekonomistyrningens utformning var beroende av hur
kunskapsintensivt företaget var. Vi har utifrån teorier gjort en empirisk undersökning för att
kunna fastställa om kunskapsintensiteten i företaget är en avgörande faktor vid utformningen
av ekonomistyrningen. Som utgångspunkt för vår undersökning hade vi befintliga teorier men
vi har även utvecklat dessa teorier för att kunna göra en bättre empirisk prövning. Genom
detta önskade vi få en ökad förståelse av vårt problemområde. Det beskrivna
tillvägagångssättet vi valde benämns som ett deduktivt angreppssätt. Få undersökningar är
dock renodlat deduktiva. En mycket stor del av det som görs inom samhällsvetenskaperna har
i varje fall inslag av induktion (Ibid). Genom att vi även har utgått från verkligheten och
därefter utvecklat en teori för att kunna anpassa den till vårt specifika problem får vi ett
induktivt inslag.

Genom personliga intervjuer har vi samlat information om ekonomistyrningens utformning i
företagen. Vi ville även få en helhetsbild av företagens ekonomistyrning för att kunna göra
jämförelser och analyser. Den information vi erhöll är av kvalitativ karaktär  vilket innebär att
den inte är uttryckt i sifferform. Den kvalitativa metoden ger riklig information om få
undersökningsenheter och går på djupet. Metoden kännetecknas även av att det finns en fysisk
och social närhet till forskningsobjektet vilket vi fick genom att vi personligen träffade
respondenterna. Vi valde denna metod eftersom vi ansåg att den bäst uppfyllde vårt syfte. Den
är även flexibel vilket innebar att det under själva genomförandet av undersökningen fanns en
möjlighet att komplettera med frågor ifall frågeställnigarna skulle visat sig bristfälliga (ibid).

Som vi tidigare har nämnt byggde vår studie på befintliga teorier inom det valda
problemområdet. För att erhålla en heltäckande bild av fallföretagens ekonomistyrning har vi i
respektive företag först delat in styrningen i olika styrmedel. Därefter har vi genom att lägga
ihop dessa styrmedel försökt erhålla en helhetsbild av ekonomistyrningens utformning för
varje enskilt företag. Vi drog sedan slutsatser om vilken grad av styrning, hård eller mjuk som
tillämpades. Utifrån detta har vi sedan försöka fastställa om utformningen ser olika ut
beroende på hur kunskapsintensiv verksamheten är och därigenom uppnå syftet med
uppsatsen. För att få en djupare förståelse av ekonomistyrningens utformning använde vi  en
väl genomarbetad intervjuguide så att vi skulle kunna få relevanta svar på frågeställningarna.
För att bättre kunna jämföra svaren med varandra använde vi oss av standardiserade
frågeställningar. Det innebar i vårt fall att vi ställde samma frågor till alla företag. Vår
ambitionsnivå var även att resultatet av undersökningen skulle bli så objektivt som möjligt.
Genom detta intog vi ett analytiskt synsätt (Arbnor & Bjerke, 1994).

��������
��������������

Då vi hade för avsikt att studera enskilda företags ekonomistyrning valde vi att göra
fallstudier av fyra företag. Valet av undersökningsform gjordes med tanke på att vi genom att



METOD

5

göra en kvalitativ undersökning önskade få detaljerade beskrivningar av ekonomistyrningens
utformning samt att vi genom personliga intervjuer eftersträvade en bra kommunikation med
respondenterna så att vi vid behov även kunde komma tillbaka med kompletterande frågor. Vi
valde även denna undersökningsansats ur tillgänglighetssynpunkt. Vi gjorde med andra ord
bedömningen att det var det enklaste och tillförlitligaste sättet att få tillgång till den
information som vi ville ha. En nackdel med fallstudier är att antalet fallföretag är ringa och
möjligheten att dra generella slutsatser minskar därigenom (Lekvall & Wahlbin, 1993).

���������������������
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Vi började vårt uppsatsarbete med att söka litteratur och läsa in oss på ämnet. Vi gjorde även
litteratur- och artikelsökningar i bibliotekets databaser samt på internet. De sökord vi använde
var: ekonomistyrning, ekonomisystem, styrning, strategi, ledarskap, organisation,
beteendestyrning, tjänsteföretag, kunskapsföretag. Den information vi behövde erhöll vi
genom forskningslitteratur, uppsatser, tidskrifter, artiklar, begreppsdefinitioner samt muntlig
information från intervjuer med de valda företagen.

�������+, # &(!�+$!"# $-

Det empiriska materialet inhämtades genom personliga intervjuer med VD:n i fyra
arbetsintensiva tjänsteföretag. Två företag bedrev en verksamhet som var kunskapsintensiv
och två företag var mer rutinbaserade och därmed mindre kunskapsintensiv. Detta för att vi
skulle kunna se om utformningen av ekonomistyrningen skilde sig åt beroende på företagens
kunskapsintensitet. Företagen i respektive kategori skulle bedriva en likartad verksamhet samt
ha ungefär lika många anställda för att vi skulle kunna dra så tillförlitliga slutsatser som
möjligt. Ekonomistyrningens utformning skulle med andra ord inte bero på situationsfaktorer
som företagens storlek och verksamhetens inriktning utan den faktor som vi har velat belysa
är kunskapsintensitetens betydelse för utformningen.

Intervjuerna av samtliga företag genomfördes under augusti månad 1999 med VD:n i
respektive företag. Varje intervjutillfälle varierade mellan 1 till 1,5 timme. En bandspelare
användes under intervjuerna vilket gjorde att det var lättare att lyssna och ställa följdfrågor
under intervjun jämfört med om vi endast använt oss av anteckningar.

Efter sammanställningen av genomförda intervjuer har vi jämfört och analyserat materialet för
att kunna identifiera skillnader i ekonomistyrningens utformning.

�������$-�$.�/'#"!$*

För att välja ut de företag som lämpade sig för denna undersökning använde vi oss av
katalogen Företagsfakta i Västerbottens län. Företagsfakta omfattar kommunernas hela
näringsliv förutom detaljhandeln. Vi sökte företag från datakonsult- respektive städbranschen.
Inom respektive bransch valde vi ut företagen utifrån antalet anställda. Samtliga företag skulle
ha mellan 20 och 30 anställda. Vi valde företag med minst 20 anställda eftersom det finns en
risk att företag med för få anställda inte har någon utvecklad ekonomistyrning (Ek, 1996).
Databranschen representerar den kunskapsintensiva kategorin och städbranschen den
rutinbaserade. De företag vi valde ut är alla verksamma i Västerbottens län. Vid den första
kontakten som togs med företagen fick vi bekräftelse på att vi kunde genomföra intervjuerna
med VD:n i samtliga företag. Vårt önskemål var också att vi skulle få intervjua VD:n
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eftersom vi antog att vi då bäst skulle få svar på de frågeställningar vi hade. De företag vi har
intervjuat har valt att vara anonyma och därför fått fingerade företagsnamn.

�������!/0#+) )*�$.� )!"#.1%*% 2"

Utformningen av intervjuguiden (se bilaga) gjordes utifrån den teori vi valt. De frågor vi
ställde berörde främst ämnet ekonomistyrning men även allmänna frågor ställdes för att bättre
kunna presentera företagen. Under intervjuerna ställdes förutom frågorna i intervjuguiden
även en del följdfrågor för att klarlägga de svar vi erhöll.

����������
�	���

En risk med personliga intervjuer är att det kan uppstå en ömsesidig påverkan mellan
parterna, den så kallade intervjuareffekten. Eftersom vår ambition var att objektivt beskriva
verkligheten så intog vi ett så objektivt förhållningssätt som möjligt för att inte påverka
respondenternas svar. Detta överensstämmer även med det analytiska synsättet där
intervjuareffekten ej är önskvärd (Arbnor & Bjerke, 1994).

En god reliabilitet eller pålitlighet innebär att en studie ska generera likvärdigt resultat i en
annan undersökning om samma metoder används. Då människor beteende inte är statiskt utan
föränderligt kan reliabiliteten upplevas som problematisk. Eftersom det finns många
tolkningar av vad som sker, finns det inte heller några fasta referenspunkter vi kan utgå från
för att upprepade gånger mäta en företeelse och på så sätt skapa en i traditionell bemärkelse
reliabel mätning (Holme & Solvang, 1997). För att öka reliabiliteten av vår undersökning
redovisas vår intervjuguide öppet. Detta för att andra ska kunna upprepa vår undersökning
och förhoppningsvis nå samma resultat. En försvagning av reliabiliteten kan vara att analyser
och slutsatser eventuellt har påverkats av vår personliga tolkning och referensram. Detta
önskar vi har minskats genom att vi är två författare till uppsatsen och vi har därför kunnat
föra en öppen diskussion.

En hög validitet innebär att man verkligen mäter det man har avsett att mäta (ibid). En faktor
som kan ha påverkat validiteten med vår undersökning var om respondenten uppfattade
frågeställningarna så som det var avsett. För att undvika tolkningsfel ställde vi följdfrågor för
att vara säkra på att vi fick svar på det vi hade för avsikt att få svar på. Vi överlämnade även
vår intervjuguide till respondenten i god tid så att eventuella oklarheter kunde rättas till.
Genom att använda bandspelare vid intervjuerna minskades även risken för feltolkningar.
Genom detta anser vi att undersökningens trovärdighet har ökat. Eftersom det finns ett flertal
olika begreppsdefinitioner inom ämnet ekonomistyrning finns det alltid en risk att vi som
genomförde intervjuerna och respondenterna inte hade samma innebörd i vissa ord. Detta har
i så fall har inneburit att de svar vi erhållit inte var svar på de frågor vi ställde. Vi önskar att vi
har varit så tydliga under intervjuerna att vi har kunnat minska denna risk.

Ett annat metodproblem som vi vill belysa är att frågeställningarna kan ha uppfattats som
känsliga och därigenom kanske vi inte alltid erhöll ärliga svar. Vi fick också känslan av att
företagen ibland gav en bättre bild av företagets ekonomistyrning än vad den i verkligheten
var.

Vår bedömning var att respondenterna på grund av tidsbrist inte skulle haft möjlighet att
kontrollera den sammanställda empirin så därför skickade vi inte denna för granskning vilket
kan innebära ett metodproblem.



TEORI

7

�����
�

I det här kapitlet visar vi på de teorier som ligger till grund för vår undersökning. Följande
avsnitt beskriver olika typer av tjänsteföretag följt av affärsidé, mål och strategiers betydelse i
företag. Därefter visas vilken typ av ledningsfilosofi som kan användas för att styra företag.
Vi beskriver sedan de styrmedel som finns till företagens förfogande för att utforma
ekonomistyrningen. De redogjorda teorierna har vi slutligen sammanfattat i en egen
analysmodell som är anpassad till vårt specifika problem.

�����3�������
����

Tjänstesektorn har fått en ökad betydelse för sysselsättningen i Sverige. Relativt låga
kapitalkostnader gör att tjänsteföretag är väl lämpad för nyföretagande och små företag.
Tjänsteföretagens tillgångar ligger i uppbyggda kunskaper och system, inte i maskiner och
anläggningar. Tjänsteproducerande företag omfattar olika företagstyper med olika
grundförutsättningar och därmed olika ekonomiska förutsättningar. Ett sätt att skilja på
företagen kan vara att dela in dem efter hur kunskaps- respektive kapitalintensiv de är, se
figur 3:1 (Anell & Bruszt, 1986).

Kunskaps-/kompetens- Professionella        ”Vetenskapliga
intensiva tjänsteföretag           laboratorier”

             Förmedlingsföretag

Rutinintensiva Underhålls-         Transport-/
företag          rekreations-

         företag

                   Arbetsintensiva    Kapitalintensiva

"�����#$%&�'��������������	��������(���	��� !������)�		����*�����+�,�%-./,���/0

�������%)&($,& )!")& .45�#%! ) )!")& .�."#(&$+6"!

Professionella tjänsteföretag,� ofta kallade kunskapsföretag utgörs av exempelvis
konsultföretag och revisionsbyråer. Tjänsterna som dessa företag säljer är unika och ofta
knutna till enskilda medarbetares kompetens. Ofta är det medarbetarna som ”äger” tjänsterna
som efterfrågas och inte företaget. Förutom medarbetarna har många företag dock ett visst
värde i sig. Den image som företaget har byggt upp är betydelsefull för att kunna etablera nya
kundkontakter. En viss typ av professionella företag verkar inom områden där uppgifterna
ofta är komplexa. Under en begränsad tid krävs ofta stora insatser av ett flertal experter.
Många personer kan vara inblandade i uppdraget och det krävs en bra företagsledning för att
klara samarbetet inom företaget. Datakonsultbyråer är exempel på denna typ av tjänsteföretag
(Ibid). Kunskapsföretagens överlevnad är beroende av medarbetarnas förmåga att inhämta ny
kunskap för att optimera sin effektivitet och produktivitet. Att ha en öppen och lärande kultur
är en viktig grund för kollegial samverkan. Samarbetet mellan de anställda  kan ibland stöta
på motstånd eftersom de flesta medarbetare i kunskapsintensiv verksamhet är individualister
med stor integritet (Hansson et al, 1997).
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Underhållsföretag�säljer tjänster som underhåller kundens egendom såsom, städ, reparations-
och bevakningsföretag. Tjänsten är rutinbaserad och vem som utför den är av mindre
betydelse. Medarbetarnas utpräglade sinne för service kännetecknar dessa företag.
Underhållsföretagen är inte beroende av de enskilda medarbetarna på samma sätt som
professionella företag. Det är istället system och rutiner som säkerställer att de utförda
tjänsterna levereras i rätt tid till rätt kvalitet. Framgångsrika städföretag hör till denna
kategori. Det är till synes relativt enkla tjänster som utförs och de innehåller ofta en väl
genomtänkt och genomarbetad struktur. Struktur står i detta avseende för stabila
arbetsmetoder och kvalitetsstandard (Anell & Bruszt, 1986).

Kunskapsintensiva företag skiljer sig från rutinintensiva företag genom de värden som de
tillför kunden. Rutinintensiva företag ger sina kunder service vars främsta syfte är att avlasta
kunden genom att utföra något. De kunskapsintensiva företagen bidrar med kunskap vilket
syftar till utveckling, förändring eller nyskapande hos kunden (Hansson et al, 1997).

��������
���75����5���
�����

�  �����1	 beskriver själva syftet med företaget och är utgångspunkten för olika planer och
idéer om hur företaget ska ledas. Utan en genomtänkt affärsidé är det svårt att leda företaget
på ett bra sätt. En bra affärsidé klarar sig dock inte själv. Den kräver stöd i form av lämplig
organisation, lämplig kompetens och ledning samt olika stödjande och styrande rutiner och
system (Nilsson, 1999). Enligt Ekvall (1990) har affärsidén betydelse för beslut och
handlande i frågor av strategisk karaktär. Affärsidéns funktion är då att tydliggöra företagets
överordnade verksamhetsinriktning för interna och externa intressenter.

Vissa typer av verksamheter ställer högre krav på kommunikation med intressenterna om
affärsidéns innebörd. Tjänsteföretags verksamhet styrs i stor utsträckning av personalens
beteende i kontakter med kunden. Dessa företag måste lägga ner mycket kraft på att få hela
personalen att förstå den övergripande affärsidén samt sin egen roll i sammanhanget (Ibid).
Enligt Hansson et al (1997) är en tydlig affärsidé viktigare i ett kunskapsföretag än i mer
traditionell verksamhet. Affärsidén  ska formuleras så att medarbetarna har nytta av den i sina
kontakter med kunderna. I dessa företag får inte affärsidéen vara statisk utan den måste
ständigt utvecklas.

Andersson (1995) har gjort en studie i syfte att öka kunskaper för hur ekonomisk styrning sker
i små företag. Många av företagen i studien framhåller affärsidén som central och vissa har
också en mycket klart uttalad affärsidé. Även om affärsidén inte är formulerad har företaget
en god uppfattning om inriktningen av verksamheten.

���� som är övergripande kan formuleras bland annat i form av affärsidén (Bruzelius &
Skärvad, 1995).  När det gäller formulering av mål är det inte lämpligt att helt fokusera på det
närmaste året. Kortsiktiga mål bör relateras till önskad och möjlig utveckling på längre sikt
(Ewing & Samuelson, 1998). Enligt Källström (1990) innebär mål att beteende i
organisationen kan styras och att agerandet går att utvärdera. I Anderssons (1995) studie
framkommer det att få företag har ett uttalat kvantifierat avkastningskrav som långsiktig
målsättning. En tillfredställande avkastning på kapital och arbetsinsats samt mål i mera
kvalitativa termer anges istället. I de flesta fall finns det dock en klar uppfattning om när
företaget fungerar tillfredsställande.
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���������� krävs för att förverkliga affärsidéer och mål. Strategier är genomtänkta
tillvägagångssätt för att utnyttja organisationers resurser och kompetens (Bruzelius &
Skärvad, 1995). Det finns olika definitioner på strategier och de kan hänföras till olika nivåer i
en organisation. Ett vanligt sätt att se på strategier är att se på vilket sätt företaget konkurrerar.

För att överleva måste alla företag vara konkurrenskraftiga. Varje företag som konkurrerar
inom en bransch har en konkurrensstrategi. Strategin innebär att positionera företaget, de
egenskaper som skiljer från konkurrenterna ska utnyttjas maximalt. Strategin är antingen
uttalad eller outtalad. Den kan ha tagits fram medvetet eller vuxit fram genom de åtgärder
företaget vidtagit (Porter, 1980). Enligt författaren finns det tre potentiellt framgångsrika
strategiska ansatser för att lyckas bättre än andra företag i en bransch, se figur 3:2.

•  ����	���!
�������	2��� innebär att nå en överlägsen kostnadsstruktur, det vill säga att
företaget ska eftersträva så låga kostnader som möjligt. Detta kräver då stora insatser inom
alla områden i ett företag. Att nå kostnadsöverlägsenhet fordrar ofta stora volymer.

•  �  ���	�����	�� innebär att utveckla egenskaper hos produkten som marknaden uppfattar
som något unikt och är beredd att betala för. Differentiering  ger skydd mot konkurrens på
grund av märkestrohet. Differentieringen innebär inte att företaget kan försumma
kostnaderna, utan bara att dessa inte är den primära strategin.

•  "�������	��innebär att företag koncentrerar sig på en viss kundgrupp, produktlinje eller en
geografisk marknad. Strategin vilar på antagandet att företaget kan betjäna sin strategiska
målgrupp effektivare än konkurrenter med en bredare inriktning. Resultatet blir att
företaget åstadkommer antingen differentiering genom att bättre tillgodose en särskild
målgrupps behov eller kostnadsöverlägsenhet vid betjänandet av målgruppen, eller båda
sakerna.

STRATEGISK FÖRDEL

      Unika fördelar   Lågkostnads-
      enligt kunden   position

    Hela
     branschen

STRATEGISK
MÅLGRUPP

�����Särskilt
     segment

"�����#$3&�4�����������������)������,�%-.5,���6/0

DIFFERENTIERING               TOTAL KOSTNADS-
                         ÖVERLÄGSENHET

       FOKUSERING
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Styrningen i ett företag är i betydande utsträckning beroende av hur ledningen vill styra
verksamheten, det vill säga vilken ledningsfilosofi den har. I princip kan man säga att
ledningsfilosofin karakteriseras av hur ledningen betonar olika styrmedel (Samuelsson, 1996).
Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) är det viktigt att styrningens utformning överensstämmer
med affärsidén.

Ett annat grundläggande element som kännetecknar olika ledningsfilosofier är vilken grad av
styrning som tillämpas (Ibid). Denna kan enligt Källström (1990) varieras efter en glidande
skala som framgår av figur 3:3.

Hård styrning Direkt styrning Ledningen detaljreglerar verksamheten.

Programstyrning Ledningen styr genom att formulera program som
medarbetarna skall följa.

Ramstyrning Ledningen fastställer ramar inom vilka
medarbetarna skall följa.

Mjuk styrning Målstyrning Ledningen fastställer mål som medarbetarna har fria 
händer att uppnå med olika medel.

"�����#$#&�'�����2���2���������������	�	�� ����� �	�)�������!�,�%--5,���7/0

Direktstyrning är den hårdaste styrningen eftersom den direkt ingriper i medarbetarnas
handlingar. Vid direktstyrning inriktas styrningen på själva arbetsmetoden. Det handlar om att
utnyttja utvecklade arbetsmetoder på ett standardiserat sätt och därmed förväntas bra resultat
uppnås. Standardisering underlättar också samordning. Medarbetarens beteende och agerande
blir förutsebart så länge som regler och instruktioner följs (Bruzelius & Skärvad, 1995). Det
är främst i små företag som direktstyrning kan fungera riktigt bra. Genom löpande
anvisningar och därefter noggrann kontroll av arbetets kvalitet har yrkesskickliga
företagsledare styrt sina företag till stora framgångar. En sådan direktstyrning kan ge utmärkta
resultat men den är beroende av att företaget har en accepterad och yrkesskicklig ledare. Det
krävs dels att företagsledaren verkligen vet bäst i alla situationer och dels att de anställda som
ska ledas också är övertygade om att så är fallet. När företaget har blivit så stort att
direktstyrning inte längre är möjlig eftersom företagsledaren inte alltid kan vara detaljkunnig
kan man lösa styrproblemet i samma anda men i större skala. Som påbyggnad till
direktstyrning finns programstyrning som även den bygger på samma grundfilosofi att det
finns någon annan som vet bäst. I stället för muntliga direktiv från företagsledaren producerar
man nu skriftliga direktiv som kan skickas till de anställda på olika enheter. I stället för direkt
kontroll av att arbetet blev riktigt utfört litar man till indirekta metoder med avancerad
kvalitetskontroll (Bergstrand, 1997).

Vid traditionell målstyrning ges den styrda enheten eller individen mål att uppnå. Däremot
anges inte direkt vilka medel som ska utnyttjas för att uppnå målen. Målstyrning har blivit allt
vanligare. Det är ett resultat av den generellt högre kunskapsnivån som organisationens
medarbetare har och de krav som en alltmer komplicerad teknologi ställer. Målstyrningen är
ett erkännande av att de som befinner sig närmast arbetsuppgifterna ofta vet bäst hur dessa i
detalj ska lösas (Bruzelius & Skärvad, 1995). Innebörden av målstyrning har under senare år
förändrats på grund av att vårt allt mer komplexa samhälle gör det svårare att entydigt
definiera användbara mål. I stället för att nå ett givet mål ska man sträva efter att i varje



TEORI

11

ögonblick göra så bra som möjligt under de förhållanden som råder. Då uppstår behov av att
utforma en målbild som tjänar som rättesnöre så länge den är användbar men som sedan
förändras när omständigheterna så kräver (Bergstrand, 1997). Målstyrning kräver att man
klart kan definiera vilket eller vilka mål som önskas samt hur resultatet ska mätas (Bruzelius
& Skärvad, 1995).

Det finns situationer när ingen av de nämnda styrformerna är lämplig eftersom kännedomen
om förädlingsprocessen är bristfällig och ett mätbart resultat är svårt att fastställa. Forskning
är ett sådant område där självstyrning är bättre lämpad eftersom reglering av människors
beteende kan vara ett hinder för kreativiteten (Ouchi, 1979). Självstyrning innebär att
individer agerar utifrån egna bedömningar utan instruktioner av överordnade (Anthony &
Govindarajan, 1998). I den självstyrda organisationen finns stor handlingsfrihet och ibland
vidsträckt rätt att formulera mål. Medarbetare i denna typ av organisation agerar många
gånger spontant på ett sätt som är bäst för organisationen (Bruzelius & Skärvad, 1995).

Företag med hög kunskapsintensitet behöver i princip samma ledningsfunktioner som andra
typer av företag. Den stora skillnaden är att medarbetare i kunskapsföretag i stor utsträckning
fattar de flesta besluten som rör deras egna arbete. Ledningens funktion blir främst att leda
processen som ska utmynna i gemensamma mål för företaget. Medarbetarna i
kunskapsföretag har ett stort behov av hög integritet och oberoende. De eftersträvar ett
mervärde i form av egen personlig utveckling (Hansson et al, 1997).

Ouchi (1979) diskuterar vilken grad av styrning som är lämplig beroende på
företagsledningens kunskap om förädlingsprocessen och förmågan att mäta utfallet, se figur
3:4.

                Kunskap om förädlingsprocessen

Stor       Liten

������������������������Stor

Möjlighet att
mäta utfallet
                             Liten

"�����#$7&��8�����
�����	�	��)'�(2�,�%-9-,���.7#,����	��������	�	�0

I små företag där företagsledaren har god kunskap om förädlingsprocessen fungerar
direktstyrning bra. Styrning av beteendet genom regler och rutiner är vanlig i små företag där
företagsledaren är delaktig i verksamheten. Möjlighet att mäta utfallet är i dessa
organisationer ofta begränsade (Ibid).

När företaget expanderar och företagsledningen inte har samma kunskap om
förädlingsprocessen men har god möjlighet att mäta utfallet bör målstyrning tillämpas.
Målstyrning är ett sätt att styra företaget när företagsledningen inte själv deltar i
förädlingsprocessen (Ibid).

Direktstyrning
(beteendestyrning)     Målstyrning
och/eller
målstyrning

Direktstyrning           Självstyrning
(beteendestyrning)
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I de situationer som företagsledaren har god kunskap om förädlingsprocessen och möjligheten
att mäta utfallet är stort kan företagsledaren välja att styra på beteendet genom direktstyrning
eller tillämpa målstyrning. Om företagsledaren däremot saknar kunskap om
förädlingsprocessen och utfallet inte går att mäta kan varken direktstyrning eller målstyrning
tillämpas. I dessa situationer är möjligheten att styra organisationen liten vilket innebär att
självstyrning blir tillämplig (Ibid).

��������������
����

Ekonomistyrnig kan beskrivas på många olika sätt och med olika infallsvinklar. Enligt
Frenckner (1983) omfattar ekonomistyrningen planering och uppföljning av verksamheten
mot ekonomiska mål. Samuelsson (1996) menar att ekonomistyrning gäller för företag när
målen är av ekonomisk karaktär. Ekonomistyrningen påverkas av olika faktorer som tradition,
ledning, förhållanden i andra företag samt det samhälle där företaget verkar.

Anthony och Govindarajan (1998) delar in ett företags styrning i tre nivåer.
•  Strategy planning – här beslutas det vilka mål och strategier företaget ska ha.
•  Management control – som närmast liknar det svenska begreppet ekonomistyrning. Syftet

på denna nivå är att påverka medarbetarna att implementera företagets strategier.
•  Task control – här kontrolleras att specifika arbetsuppgifter utförs effektivt.

Bergström och Lumsden (1993) har i en doktorsavhandling studerat i vilken grad
ekonomisystem används i små företag. I undersökningen ingick 394 företag. Det visade sig att
många små företag har problem med ekonomistyrningen och företagen drivs informellt med
hjälp av intuition och fingertoppskänsla. Även Lundbergs (1999) studie om strategisk
ekonomistyrning i små företag visar på bristande styrning. Trots bristerna fungerar dock
många små företag tillfredsställande med god lönsamhet.

��������������
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Enligt Samuelsson (1996) kan ekonomistyrning ske med hjälp av olika styrmedel. Dessa
består i huvudsak av val av organisation och utformning av belöningssystem, ett formellt
styrsystem samt informell styrning. Styrmedlen spelar olika roll i olika företag och över tiden
men är även beroende av varandra. På grund av att omgivningen har blivit allt mer turbulent
ställs det stora krav på ekonomistyrningen att snabbt och effektivt anpassa sig till nya
förutsättningar.

Modell (1995) har i en studie undersökt balansen mellan formell och informell styrning i
tjänsteföretag. Studien visar att ju mer kundkontakt och desto högre kunskapsnivå  anställda
på den operativa nivån har desto lägre är deras acceptans och användning av formella
styrmedel. Även ledningen betonar den informella styrningen framför den formella. Den
formella styrningens betydelse kan dock ökas om anställda på den operativa nivån involveras
vid utformningen av formella styrmedel.

�������$-�$.�0#*$) &$! 0)�086�%!/0#+) )*�$.�9"-') )*&&:&!"+

Företag kan organiseras på olika sätt. De komponenter som enligt Samuelsson (1996) ingår i
organisation är struktur, fördelning av beslutsrätten i företaget samt metoder för att samordna
verksamheten. Att organisera innebär även att företaget rekryterar lämplig personal och
utformar lämpliga belöningssystem.
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Det finns ett stort intresse för organisationsstruktur bland forskare och detta beror på att
företagets struktur anses vara en betydelsefull faktor för beteendet i organisationen. Stuktur
visar indelningen i avdelningar och de viktigaste ledningsfunktionerna (Bakka et al, 1993).
Struktur kan även  stå för stabila  arbetsmetoder och kvalitetsstandard  (Anell & Bruszt,
1986). Det sätt som företaget delas upp genom struktur och fördelning av beslutsrätt kräver
någon form av samordning eftersom företaget bedriver en verksamhet där delarna måste
samspela med varandra. Att samordna organisationen så att målkongruens uppnås kan ske på
olika sätt. Mekanismer för samordning av företaget är exempelvis veckomöten och
kommittéer (Samuelsson, 1996).

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när en organisationsstruktur ska väljas och utformas.
Mintzberg (1983) har sammanfattat de forskningsresultat som kommit fram i ämnet fram till
början av 1980-talet och sammanställt dessa till egna teser. Mintzberg definierar
organisationsstruktur som det sätt arbetskraften är uppdelad i tydliga uppgifter. Eftersom
organisationen är uppdelad måste den också samordnas. Denna samordning kan ske på olika
sätt beroende på vilken typorganisation företaget tillhör. Mintzberg menar även att
organisationen måste väljas utifrån företagets situation och sedan utformas på ett konsekvent
sätt. Det finns ett antal typorganisationer  med samordningsmekanismer:

•  Den enkla strukturen, till exempel mindre företag där ägaren ofta är företagsledare och
leder och  medverkar i den dagliga verksamheten. Okomplicerade produkter där alla gör
allt. Samordningsmekanism: direktstyrning.

•  Maskinbyråkratin, större företag med relativt enkla produkter, stabil omvärld, outbildad
arbetskraft, stordriftsfördelar anses viktigt för att uppnå konkurrensfördelar.
Samordningsmekanism: standardisering av arbetsprocesser.

•  Den professionella byråkratin, återfinns i organisationer med varierande storlekar, arbetet
förutsätter vissa kunskaper, högutbildad arbetskraft, liten övervakning, stabil verksamhet.
Samordningsmekanism: standardisering av utbildning och kunskaper.

•  Den divisionaliserade organisationen, ej alltför avancerad verksamhet, uppdelning i
underorganisationer. Samordningsmekanism: standardisering av resultat.

•  Den adhocratiska organisationen, nyskapande verksamhet, välutbildad arbetskraft, formas
i relation till de varierande arbetsuppgifterna, utgår från projekt av olika slag och som
arbetar med avancerad teknologi. Samordningsmekanism: ömsesidig anpassning genom
informell och direkt kommunikation.

•  Den missionerande organisationen, bygger på starka ideologier, värderingar, normer,
behöver ingen annan organisation – räcker med övertygelsen, finns mer eller mindre i alla
moderna organisationer. Samordningsmekanism: standardisering av normer.

Det är vanligt att tala om två slags arbetsdelning: horisontell och vertikal arbetsdelning.
Hierarki är en vertikala arbetsdelning och handlar främst om befogenheten och rätten att fatta
vissa typer av beslut. Den horisontella arbetsdelningen syftar på både arbetsprocesser och
indelningen i grupper och avdelningar som organiserar och utför bestämda arbetsuppgifter
(Bakka et al, 1993). De nya så kallade platta organisationerna utgår från de flöden som krävs
för att skapa kundvärde. Projektorganisationer är ett sätt att tillfälligt eller permanent ge
företaget en ny struktur vid sidan om den traditionella. Dessa projektgrupper tillsätts för att
lösa specifika problem och bemannas ofta med individer som har hög kompetens inom olika
områden. Kunskapsföretag kan också vara uppbyggda som ett nätverk där varje medarbetare
har sitt eget kontaktnät. Det gäller att välja en organisationsform som ger företaget
konkurrenskraft (Hansson et al, 1997).



TEORI

14

Företagets framgång är i stor utsträckning beroende av medarbetarnas motivation och
engagemang. Det är väsentligt att redan vid rekrytering ta hänsyn till medarbetarnas
motivation, det vill säga den drivna viljan att göra ett gott arbete (Lindvall, 1997). För att
medarbetarna ska utföra ett gott arbete krävs olika typer av belöningar. Syftet med belöningar
är att de ska fungera motiverande för medarbetarna för att de ska arbeta mer effektivt.
Belöningar kan vara både materiella och immateriella. Pengar i form av exempelvis provision
och andra förmåner tjänar som materiella belöningar medan befordran, utvidgning av
arbetsuppgifter, uppmuntran, utbildning och ansvar tillhör de immateriella belöningarna
(Bruzelius & Skärvad, 1995). I tjänsteföretag är det ofta kunden som står för de immateriella
bevisen på uppskattning (Paul & Alm, 1991).

Många företag anser inte att de tillämpar något belöningssystem. Enligt Paul och Alm (1991)
förekommer belöningar av olika slag i alla organisationer. Det kan vara belöningssystem som
är mer eller mindre medvetet utformade. Det är dock viktigt att företag medvetet utarbetar
belöningssystem för att nå måluppfyllelse. Svensson och Wilhelmson (1988) anser att
belöningssystem är ett utmärkt styrmedel om det är utformat på ett medvetet och riktigt sätt.
Det är av stor betydelse att företag tar tillvara på de anställdas kompetens och resurser. Detta
underlättas om ett bra belöningssystem utformas.

�������0#+"--!�&!:#&:&!"+

Det formella styrsystemet är ett av huvudinstrumenten för att styra ett företag (Samuelsson,
1996). Hit hör bland annat ekonomisystemet där budgetering  kalkylering och redovisning
ingår, se figur 3:5. Ekonomisystemet är en del av företagets informationssystem och ett
underlag för planering och kontroll (Thomasson et al, 1996).
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I litteraturen diskuteras det om strategiformulering hör till det formella styrsystemet. Enligt
Samuelsson (1996) bestäms oftast affärsidé och grundläggande strategi för en lång period och
omprövas eller förändras inte löpande. I dessa fall hör inte affärsidé och strategiutformning
till den formaliserade ekonomistyrningen. Det är också den beskrivning som Anthony och
Govindarajan (1998) förespråkar.

�������kan enligt Bergstrand och Olve (1996, s 11) definieras som :����2�	���	���������� !�
2���� !�����������������(2�2�	���	�������� !�����������	2����&��	��������� ����� !�
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�(2� !�������	�	���� !���	�������������������&:  Beroende på bland annat verksamheten och
företagets storlek kan budgeten se mycket olika ut i olika företag.

Bergstand (1997) menar att budgeteringen har flera viktiga syften:
•  Den ger företaget en plan för det kommande året
•  Den leder till bättre samordning och kommunikation inom företaget
•  Den är viktig för uppföljningen av verksamheten
•  Den kan öka motivationen hos de anställda
Enligt Lindvall (1997) kan budgetens olika syften stå i konflikt med varandra med oklar
styreffekt som följd.

Budgetuppföljningen är en av budgeteringens viktigaste roller. Syftet är att se om målen
uppfyllts eller om något måste åtgärdas. Avvikelser bör utredas och olika åtgärdsprogram tas
fram. För att uppföljning ska kunna göras måste det finnas en teknisk och logisk
överensstämmelse mellan redovisning och budget. Om budgeteringen ska fungera effektivt
måste alla begrepp och kategorier som anges i budgeten återfinnas i redovisningen
(Bergstrand & Olve, 1996).

Enligt Lindvall (1997) är det nödvändigt att skilja mellan budgeten som process och budgeten
som produkt. Budgeten som produkt kan ha olika funktioner. Ledningen i ett företag kan
använda budgeten för att kontrollera och följa upp om satta mål uppnåtts. Budgeten kan även
användas för att tillhandahålla information till de som utför arbetet. För att stärka
motivationen i företaget kan budgeten användas för att sätta gemensamma mål.
Budgetprocessen kan vara både positiv och negativ. Om arbetet innebär en kritisk genomgång
av hela företaget kan det leda till bättre planering av företagets resurser och förbättrad intern
kommunikation. Om däremot budgeten som slutprodukt saknar betydelse blir budgetarbetet
ett slöseri med resurser. I professionella organisationer har administrativa styrmekanismer
som budget svårt att bidra till ökad motivation, ett felaktigt användande av dem leder istället
ofta till motsatsen. Däremot är det i sådana organisationer av största betydelse att tydliggöra,
utveckla och underhålla gemensamma värderingar som är positiva för företaget.

Bergström och Lumsden (1993) konstaterar i sin studie att cirka 60% av företagen upprättar
någon form av budget. I samma undersökning framkom att cirka 70% av de företag som
budgeterar använder budget i stor eller mycket stor utsträckning som hjälpmedel för
styrningen. I Anderssons (1995) studie framkommer det att de undersökta företagen
framförallt framställer resultat-, och likviditetsbudget. Resultatbudgeten har olika roller i de
undersökta företagen. Vissa använder den för att lära sig mer om verksamheten medan andra
ser den som en grov uppskattning av vad som ska göras. Likviditetsplanering används främst
när företagets likvid är ansträngd.

�������� används främst som beslutsunderlag vid till exempel prissättning av företagets
produkter, produktval eller vid investeringar. Kalkylering kan även ingå i budgetarbetet och
en kalkyl kan också bli en budget. Det är alltid viktigt att följa upp en kalkyl mot en
efterkalkyl. Efterkalkylen bygger på exakt information från företagets redovisning
(Holmström, 1998). Bergström och Lumsdens (1993) undersökning visar att endast 55% av
företagen upprättar kalkyler. Produktkalkyl är den vanligaste kalkyltypen följd av projekt- och
investeringskalkyl. Av de företag som upprättar kalkyler använder ett flertal kalkylen i stor
eller mycket stor utsträckning som hjälp för styrning av företaget. I Anderssons (1995) studie
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framkom det att produktkalkyler används främst för prissättning och lönsamhetsbedömning
och ansågs viktig i nästan alla företag.

����
��	�	��	� innebär bland annat att systematiskt registrera och rapportera de ekonomiska
konsekvenserna av verksamheten för en förfluten period (Thomasson et al, 1996). Enligt
Bergstrand och Olve (1996) är redovisningens syfte att ge en ekonomisk bild av vad som hänt
medan budgeten syftar till att påverka företagets framtida handlande. Redovisningen kan
indelas i affärsredovisning och internredovisning. Affärsredovisningen är lagreglerad och är i
första hand avsedd för intressenterna utanför företaget. Utifrån löpande bokföring ska
årsbokslut upprättas med resultat- och balansräkning samt i vissa fall årsredovisning.
Internredovisningen är avsedd för interna intressenter och kan fritt utformas utifrån företagets
egna behov (Holmström, 1998). I Bergströms och Lumsdens (1993) undersökning framkom
det att ungefär hälften av de undersökta företagen använder redovisningsrapporter som hjälp
för styrning av företaget. Andersson (1995) kom i sin undersökning fram till att
redovisningsrapporter används i varierande omfattning och att det är främst resultatrapporten
som används. Specifika rapporter visade sig vara ett väsentligt inslag i uppföljningen av
verksamheten.

;�(�������ger komprimerad information och är ett hjälpmedel i ekonomisk styrning. Måtten
kan vara i form av en kvot mellan två storheter eller ett absolut belopp (Frenckner, 1983).
Enligt Bergstrand och Olve (1996) ska nyckeltalen fungera som en larmklocka. För att göra
djupare analyser krävs dock en fördjupning i specifik data. Carlson (1993) menar att analysen
på nyckeltalen antingen kan avse talens nivå eller trend. Nivåanalysen kan göras för att
fastställa om satta mål uppnåtts eller för jämförelser med konkurrenter. Vid en trendanalys
undersöks hur utvecklingen varit under en tidsperiod. Bergström och Lumsdens (1993) studie
visar dock att nyckeltal har liten betydelse som hjälpmedel för styrning av företaget.
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Företagskultur är det gemensamma namnet för de dominerande värderingar, inställningar och
beteendenormer som finns i en organisation (Bakka et al, 1993). Kulturen ses idag som ett
användbart medel att skapa en sammanhållning och en värdegemenskap som underlättar
styrning och kontroll i organisationen. Duktiga företagsledare har i alla tider förstått att
använda ”andan” i företaget för att få individerna att dra åt samma håll. Det nya är att företag
idag arbetar med att medvetet skapa de kulturer som understödjer affärsiden (Nilsson, 1999).
Det finns ingen definition av företagskultur som forskarna har kunnat enas om. Detta beror på
att kultur är något immateriellt, något abstrakt som alla känner till men som det är svårt att
ange vad det består av (Bang, 1994).

Företagskulturen byggs upp av gemensamma erfarenheter och de värdesystem som delas av
medarbetarna i det dagliga arbetet. Dessa förs vidare till de nya medarbetarna som kommer in
i företaget. Man brukar säga att företagskulturen ”sitter i väggarna” och är svår att förändra.
Det tar lång tid att skapa en kultur vilket gör den till ett konkurrensmedel som är svår att
kopiera. Företagskultur är centralt i kunskapsföretag och hänger nära samman med
ledningsformerna. Kulturen existerar i företaget genom osynliga regler för hur värderingar
och sociala relationer utformas. Den tar sig uttryck i exempelvis samverkansformer, miljö,
språk och kläder. Vissa företag satsar mycket på att skapa gemenskap och involverar även
medarbetarnas familjer i denna gemenskap. Företag uppmuntrar även medarbetarna att umgås
med varandra på fritiden eftersom vänskap anses som en viktig bas för samverkan och
lojalitet (Hansson et al, 1997).
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I vilken grad företagskulturen verkar styrande på individerna i organisationen är det svårt att
ge något exakt svar på. Det finns en ömsesidig påverkan mellan kulturen och dess medlemmar
genom att medlemmarna skapar, upprätthåller och ändrar kulturen, samtidigt som kulturen
bidrar till att forma medlemmarna, se figur 3:6.

"�����#$/&����
����	������	��	��
�����������	����(2� !�������������	�)��	�,�%--7,���%5%0

De sociala relationerna som uppstår i en organisation är inte formellt beslutade men påverkar
likväl organisationen genom att använda kanaler som spontana samtal, utbyte av erfarenheter
och umgänge. De förekommer på alla nivåer i en organisation och är sällan nedskrivna. Det är
oftast vänskap som är drivkraften till de mänskliga kontakter som varje dag tas på
arbetsplatsen. Dessa kontakter tas exempelvis i  korridoren, lunchrummet eller i samband med
möten. Det är vid dessa tillfällen som en stor del av information utbyts. I praktiken är det här
flera beslut som fattas och de informella kanalerna utgör ofta den verkliga makten i
organisationen. De informella nätverken möjliggör ofta snabbare problemlösning än formellt
beslutsfattande i organisationen. De sociala relationerna skapar trivsel och trygghet för
individerna och fyller därmed en viktig funktion i företaget. De informella nätverken
behandlas sällan som något som skulle beröra ekonomistyrningen och detta är sannolikt en
bidragande orsak till att man inte når den förväntade framgången (Källström, 1990).

Den inneboende styrningen har att göra med den enskilda individen. En individ påverkas hela
tiden av sina personliga motiv, ambitioner, värderingar, egenskaper, kunskaper och intressen
(Ibid). Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) är individens motivation beroende av vilka behov
och önskemål som denna har. Denna motivation styr i sin tur individens tankar och beslut som
sedan styr handlingarna, se figur 3:7.
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En individs ambitioner och värderingar påverkar på vilket sätt arbetsuppgifterna utförs. På
samma sätt påverkar individens egenskaper och kunskaper arbetet. De inneboende styrande
krafterna styr beteendet hos alla individer. Det har konstaterats att alla människor söker sig till
olika organisationer för att förverkliga sina egna personliga motiv. Problemet för
företagsledningen är att kunna identifiera och kartlägga alla inneboende krafter som påverkar
individerna (Källström, 1990).

Nya typer av styrverktyg utvecklas ständigt och nya informella och inneboende krafter
kommer att upptäckas. Det företagsledare måste sträva efter är att de formella, informella och
inneboende krafterna styr åt samma håll. Tyvärr visar det sig allt för ofta att inte ens de olika
formella krafterna samverkar. Den styreffekt som förväntas uppstår inte om de styrande
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krafterna motverkar eller neutraliserar varandra. Är bara företagsledningen medveten om de
olika styrande krafterna som verkar i den egna organisationen har man kommit en bit på väg.
Om man dessutom beaktar dem har man i allmänhet kommit så långt som det praktiskt är
möjligt. Företagskultur använt på ett effektivt sätt kan vara ett sätt att komma tillrätta med
bristen på överensstämmelse mellan olika styrande krafter i organisationen (Ibid).

��;��������������������������
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Utifrån vårt problemområde och de beskrivna teorierna har vi formulerat en egen
analysmodell, se figur 3:8. Modellen är en egen bearbetning av Samuelssons (1996, s 45)
modell ”styrningens bestämningsfaktorer” och visar vilka faktorer som påverkar styrmedlen
och beteendet i organisationen. Den situationsfaktor vi vill belysa i vår undersökning är
företagens kunskapsintensitet.
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Affärsidé, mål och strategier talar om vad företaget ska göra och påverkar därför företagets
kunskapsintensitet. Ledningsfilosofin, det vill säga hur man vill styra företaget är i sin tur
beroende av affärsidé, mål och strategier och därigenom även av kunskapsintensiteten. Vilka
styrmedel som betonas beror på vilken ledningsfilosofi som tillämpas men också på företagets
kunskapsintensitet. Styrningens utformning påverkar medarbetarnas beteende och eftersom
det är medarbetarna som ska se till att företaget når uppsatta mål är det viktigt att utforma
styrningen så att rätt beteende erhålls. Vi vill med vår undersökning studera om små företags
kunskapsintensitet är en situationsfaktor som är av betydelse vid utformningen av
ekonomistyrningen.

Vi har utgått från denna analysmodell när vi i empirin har undersökt hur företagen utformat
sin ekonomistyrning, vilka styrmedel de betonar och om det fanns några skillnader beroende
på hur kunskapsintensiva de var.
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I empirin beskiver vi de företag vi studerat utifrån de frågor vi fått besvarade vid personliga
intervjuer med VD:n i  respektive företag.

������4	��������	

Företaget startade sin verksamhet 1996. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 25
personer. Första året fanns en anställd, andra året uppgick antalet anställda till fem. Företaget
ägs till 50% av ett företag i Stockholm och av tre andra fysiska delägare. Omsättningen för
1998 uppgick till 28 miljoner kronor.
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IT-bolaget erbjuder spetskompetens när det gäller avancerade IT-lösningar. Verksamheten
består av tre delar, kommunikation och teknik, programmering, samt informationssystem.
Kommunikationsverksamheten utgörs av att bygga ihop system så olika organisationer kan
kommunicera med varandra via datorer. Programmeringen innebär att utveckla nya
programvaror.  Informationssystemdelen innebär att ta fram system baserat på web-teknik
eller dokumenthantering. Kunderna är stora organisationer där storleken på uppdraget är
viktigare än den bransch kunden befinner sig i. Kunderna ska komma till IT-bolaget tack vare
deras djupa kompetens, höga servicegrad, snabbhet och flexibilitet. Enligt VD:n är största
styrkan det breda  kunnandet i hur ett system för informationshantering ska se ut.
Marknadsföringen sker till största delen via ”mun mot mun” metoden. Högst lönsamhet har
företaget på långa uppdrag som utgör basen i verksamheten. 65 – 70% av uppdragen är på ett
par månader eller längre. Även kortare uppdrag är intressanta om det finns potential att få
längre uppdrag. Att få göra det som gjorts tidigare och återanvända komponenter från tidigare
uppdrag är mer lönsamt än att använda ny teknik anser VD:n.

Enligt VD:n är det svårt att upprätta långsiktiga mål. Det är omöjligt att förutsäga hur
företaget kommer att se ut om ett par år. Tillväxt i sig är inget mål men VD:n anser om det
finns möjlighet att växa är det nödvändigt för företaget att göra det. Tillväxtökningen beror
dock på marknadssituationen och företagets förmåga att ta till sig jobb. IT-bolaget har
möjlighet att växa cirka 35 – 40% per år organisatoriskt. De finansiella målen utgörs av den
vinst företaget måste generera för att kunna hålla den tillväxttakten. VD:n menar att det
egentligen inte finns någon anledning att växa eftersom företaget har god lönsamhet.
Tillväxten är dock det yttersta kvittot att företaget är på rätt spår. Eftersom det är svårt att ha
långsiktiga mål räcker det med att ha målsättningar på lägre nivå i företaget. Ett sådant mål är
att hålla hög kompetens inom vissa områden. Då är det kompetensen som avgör antalet
uppdrag menar VD:n. Enligt VD:n är det lättare med visioner än konkreta mål eftersom det
krävs motiv till målen. Den strategi företaget använder sig av är att fokusera på stora
uppdragsgivare. Flexibilitet och förmåga att snabbt reagera på förändringar anses mycket
viktigare än mål och strategier. VD:n är dock inte säker på att det är den rätta vägen och det är
en fråga han brottas med. Affärsidén, som finns väl dokumenterad samt mål och strategier tas
fram gemensamt med samtliga anställda.

För att få anställda att arbeta mot strategier och mål är delaktigheten mycket viktig. Enligt
VD:n är det är inga problem att få personalen att arbeta med nya saker eftersom  de drivs av
ett intresse och en entusiasm. Problemet är snarare att få personalen att fokusera på det
företaget ska syssla med. Styrningen innebär att låta de anställda få göra vad de vill inom
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vissa begränsningar. VD:n menar att det förtroende som personalen får uppmuntrar samtliga
till att prestera sitt bästa. En stor del av arbetet bedrivs i projektform. Det är den anställde
själv eller tillsammans med kunden som sätter upp mål och tidsramar för projektet. Kontrollen
av arbetet utförs när projektet är klart via ekonomisak termer eller genom respons från kunder.
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Företaget har en platt organisation och något organisationsschema finns inte. IT-bolaget
fungerar i princip som en projektorganisation som byggs upp för enskilda arbetsuppgifter. Det
är någon av de anställda som får tag på ett projekt och självständigt bemannar detta för att
uppfylla sina löften gentemot kunden. Alla kan i princip fungera som projektledare. Ofta är
medarbetarna delaktiga i flera projekt samtidigt. I dagsläget har företaget cirka 50 projekt i
gång och det finns alltid en projektledare för varje projekt. Personalen blir specialiserade på
vissa uppgifter och eftersom alla känner varandras kompetens väl är det lätt att bemanna alla
delar av projektet. Samtliga medarbetare arbetar även som säljare. Befattningsbeskrivningar
finns för vissa funktioner som ekonomi och personaladministration.

Personalmöten genomförs en gång per vecka och anses vara ett viktigt styrinstrument för
verksamheten. Mötena är främst till för att alla ska veta vad alla håller på med och för att alla
ska veta vad övriga medarbetare kan. Alla ska även få veta vilka prospekt som är på gång, vad
företaget ska syssla med och vad dom inte ska syssla med. Mötena har även den funktionen
att organisera arbetet så att rätt personer håller på med rätt saker.

Enligt VD:n har de anställda en mycket stor roll i de beslut som tas och det är viktigt för
ledningen att få veta vad de anser. Personalen kan ta egna beslut i mycket stor utsträckning.
Rekrytering sker ibland direkt från högskolan där VD:n håller i vissa kurser. Eftersom han
redan känner studenten som rekryteras har han ofta en klar uppfattning om personen i fråga.
Enligt VD:n är det svårt att rekrytera erfarna medarbetare och han anser att det är en komplex
bild över hur en anställd ska se ut. En fullfjädrad konsult ska vara teknisk kunnig, säljare,
pedagog, analytiker och mycket mer. I IT-bolaget finns ingen gemensam profil på de som
anställs men eftersom alla ska ha kundkontakt är den sociala kompetensen viktig. En bra
grundutbildning och ett intresse för sitt arbete anses också viktigt. Rekryteringen styrs av det
behov man har vid anställningstillfället.

Företaget arbetar med ett ständigt förbättringsarbete med hur arbetsuppgifterna ska kunna
lösas på ett effektivare sätt. Hur erfarenheter bättre ska kunna tas tillvara. I och med att de
anställda själva avger tidslöften är det inga problem med att få de att arbeta mer effektivt.
Olika bonussystem har prövats. I dagsläget finns en liten bonus beroende på resultatet. Den
befordran man kan få innebär mer avancerade arbetsuppgifter. Enligt VD:n är det ett ständigt
lärande som pågår och bästa sättet att få lära sig är att arbeta med nya uppgifter i nya projekt.
Utbildningen, som anses viktig, är ofta interna seminarium eller kurser eftersom kunskapen
ofta finns i huset men ska spridas på flera personer.
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IT-bolaget upprättar årligen resultat och likviditetsbudget. Resultatbudgeten för företaget som
helhet används inte i någon större utsträckningen. Likviditetsbudgeten följs upp månadsvis för
att man inte ska bli utan likvida medel vid något tillfälle. Inför varje projekt upprättas en
budget som noggrant följs upp. Går samtliga projekt ihop så går även hela företaget ihop.
Fokus ligger på att försöka få enskilda projekt mer lönsamma. Vid avvikelser på
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projektbudgeten tas orsaken snabbt fram. Om kunden till exempel ändrat förutsättning måste
omförhandlingar ske. Projektbudgeten ligger som underlag till kalkylen för prissättningen.
Eftersom de flesta  investeringar som görs är nya datorer som behövs för att kunna utföra
arbetet känner företaget inget behov av att upprätta investeringskalkyler. De rapporter som
används från redovisningssystemet är resultatrapporter och projektrapporter som upprättas
varje månad. Enligt VD:n används resultatrapporten mest för att det är ”kul” att se om det går
bra. Resultatrapporter över enskilda projekt och enskilda personer används mest och då för att
följa upp projektbudgeterna. Dessa rapporter tillsammans med projektbudgeterna anses vara
hjälpmedel för att styra företaget. De nyckeltal som används är debiteringsgrad och
debiteringsnivå på projekt- och personnivå. Även egna mått används som jämförelse mellan
olika projekt. Nyckeltalen anses inte viktig för styrningen av företaget
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Att skapa gemensamma värderingar anses viktigt. VD:n försöker, och tror sig vara ett gott
föredöme. Det finns en djupt rotad tradition i företaget med stor frihet och ”högt i tak”. Detta
samt frånvaron av hierarki tror VD:n uppskattas bland medarbetarna och leder till den anda
företaget vill ha. IT-bolaget har upprättat olika typer av policies som alla medarbetare får ta
del av. Företaget uppmuntrar även till gemensamma aktiviteter utanför arbetet genom bland
annat personalföreningar, tävlingar och utmaningar gentemot andra företag. En resa
genomförs en gång per år. Gemensamma fikaraster anses viktigt. Detta går dock inte för dem
som är ute hos kunder och arbetar vilka kan vara en stor del av personalstyrkan. Att bygga en
gemensam kultur anses mycket viktig.

Utvecklingssamtal genomförs en gång per år men det kan även bli uppföljning på dessa
beroende på de mål som satts upp. Dessa samtal ses som en komplettering till veckomötena.
Samtalen får en mer personlig prägel eftersom en del av medarbetarna inte alltid säger allt
inför en stor grupp. Var och en får sätta upp individuella mål på hur de vill att tillvaron ska se
ut om ett år. Utifrån detta mål arbetas det sedan. För att personalen ska trivas på arbetet vill
företaget skapa en fysisk miljö som är ”dräglig”, det viktigaste är dock att alla trivs med
varandra och har roligt menar VD:n.

Personalens reaktioner på hur IT-bolaget styrs anses viktiga och mycket kommer fram på de
veckomöten företaget har. VD:n anser att de flesta vågar vara kritiska och säga vad de tycker.
Han anser vidare att styrningen fungerar tillfredsställande och att personalens agerande leder
till måluppfyllelse. Det styrmedel som IT-bolaget anser vara viktigast för styrningen av
företaget är att skapa en gemensam anda med gemensamma värderingar. Därefter anser han
att det formella styrsystemet kommer i form av projektbudgetar.
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Företaget startade sin verksamhet 1987. Vid starten fanns 10 anställda och utvecklingen har
varit successiv. Tanken har varit att inte växa allt för snabbt och att stanna vid storleken på en
skolklass. För närvarande har företaget 30 anställda. Omsättningen uppgår till cirka 50
miljoner kronor. Företaget är personalägt. Alla som anställs får ett erbjudande om ägande
efter en viss tid och i dagsläget finns 26 delägare.
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Verksamheten består av datakonsulttjänster samt en liten del hårdvaruförsäljning.
Konsulttjänsterna innebär att implementera lösningar med hjälp av färdiga system. Även en
del anpassningar och utveckling av nya program görs. Företaget har valt att arbeta med vissa
färdiga system som säljs in hos kunden. Affärsidén, som finns väl dokumenterad, är att
företaget ska vara en komplett leverantör av IT-tjänster för små och medelstora företag, bank
och försäkring samt offentlig förvaltning, oavsett systemnivå. Dataföretaget bedriver en
målmedveten satsning att inrikta sig mot vissa kundgrupper, som tillverkande företag och
offentlig förvaltning. Marknadsföringen görs via uppsökande verksamhet samt en liten del
annonsering. Företaget har erfarna medarbetare med en bred kompetens inom samtliga
miljöer. Enligt VD:n gör detta att Dataföretaget kan leverera kompletta lösningar och tjäna
pengar på många saker hos kundföretaget. Detta leder i sin tur till en god lönsamhet och ett
företag som är mindre känslig för svängningar.

Företaget verkar i en bransch som snabbt förändras. Enligt VD:n är det svårt med långsiktiga
mål. Mål kan ställas upp men vägen dit kan vara krokig beroende på hur branschen svänger.
Det är viktigare att vara flexibel med det som företaget ska arbeta med. Det primära målet för
Dataföretaget är inte att bli så stora som möjligt. Enligt VD:n skulle företaget ha varit mycket
större om målet hade varit att växa så mycket som möjligt. Målsättningen är att vara en
kompetent och komplett leverantör, men inte ta på sig mer än att ett bra arbete  kan
genomföras. Huvudsaken är att företaget tjänar pengar och kan erbjuda en bra och stabil
arbetsplats samt att medarbetarna har kul. Dataföretaget har ett lönsamhetsmål på en viss
procent på omsättningen. Företaget har nyligen skrivit en ny strategi som inte är helt fastställd
ännu. Den grundläggande strategin är dock att företaget ska stå på flera ben, att ha ett brett
verksamhetsområde. Om ett ben sviktar går förhoppningsvis de andra bra. Detta kräver
mycket arbete för att upprätthålla kunskap inom ett så pass brett område som företaget arbetar
inom. Strategin är att ha en bred profil ute på marknaden. Enligt VD:n är personalen
medvetna om affärsidé, mål och strategier.

Genom att sprida information får Dataföretaget medarbetarna att arbeta mot strategier och
mål. Företaget har personalmöten varje månad där det i detalj informeras om hur det ser ut i
bolaget. VD:n menar att genom att ha en öppen dialog där olika problem samt för- och
nackdelar ventileras underlättas styrningen mot strategier och mål. Delägarskapet ska också
leda till ett högre intresse och engagemang för hur företaget går. Nyanställda får
arbetsinstruktioner men mer erfarna konsulter arbetar utan direktiv. Det sker ingen kontroll
från ledningens sida att arbetet utförs rätt.
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Företaget har en platt organisation med en styrelse, VD och områdesansvariga. Det är
styrelsen som formellt styr företaget. Personalmötena har ingen styrande funktion. Där lyssnas
det till vad medarbetarna anser om olika saker. När större och viktigare beslut ska fattas
sammankallas det till en extra bolagsstämma där beslutet tas. Det finns en säljgrupp som
träffas varannan vecka för att gå igenom affärsläget. Företaget är uppdelat i fyra grupper.
Varje grupp träffas med jämna mellanrum och går igenom läget som är specifikt för den
gruppen. Eftersom arbetet är uppdelat på olika områden blir medarbetarna specialiserad inom
sitt område. Dataföretaget försöker dock få konsulterna så breda som möjligt. Detta för att de
ska kunna lösa många av problemen själva när de är ute hos kunden. Ungefär två tredjedelar
av personalstyrkan befinner sig ute hos kunder. Företaget arbetar även en hel del med
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distansarbete främst mot företag i Stockholm. De anställda kan i mycket stor utsträckning
fatta egna beslut. Vid rekrytering av nya erfarna medarbetare används de kontakter som finns
inom företaget. Annonsering används till viss del, främst när företaget skaffar medarbetare
direkt från skolan. En god utbildning i grunden är viktigast vid nyanställningar. Det är även
viktigt att känna entusiasm för sitt arbete. Hög social kompetens erfordras eftersom de flesta
medarbetare i stor utsträckning har kundkontakter. Bra lön, ägande, provision på årsresultatet
samt aktieutdelning gör att alla känner sig motiverade att se till att företaget tjänar så mycket
pengar som möjligt. Enligt VD:n är det inte viktigt för en konsult att bli befordrad och få en
titel. Det är viktigare att göra ett bra arbete, få uppskattning för det och vara efterfrågad ute på
marknaden. Det är oerhört viktigt att upprätthålla en tillräckligt hög kompetens därför sker
vidareutbildning ständigt. Utbildning ses inte som någon kostnad utan som en investering för
framtiden.
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Varje höst upprättas resultatbudgetar för varje konsult för det kommande året. Dessa
sammanförs till en total resultatbudget för hela företaget. Alla  konsulter är egna
resultatenheter. Resultatbudgeten anses som mycket viktig för att styra företaget. Varje månad
följs budgeten upp mot ett månadsbokslut som samtliga medarbetare får ta del av. Eftersom
företaget har en mycket god likviditet krävs ingen likviditetsbudget och någon balansbudget
behövs inte heller. Enligt VD:n är det vid arbetet med resultatbudgeten som målsättningen
läggs för det kommande året. Företaget tvingas att tänka igenom alla delar och alla satsningar.
Det är viktigt att i detalj gå igenom alla poster som finns i företaget för att se om något kan
åtgärdas. Det är speciellt när ett företag går bra som det ska läggas ner kraft på en budget så
att ”det inte rinner mellan fingrarna” menar VD:n. Företaget lägger ingen offensiv budget.
Budgetnivån sätts till ungefär  80% av vad företaget kan prestera. Det är ett par av företagets
medarbetare som arbetar med budgeten. Budgeten presenteras sedan för alla på ett möte där
siffrorna återges och det visas vad som är tänkt. Företaget har en mycket effektiv
budgetmodell för simuleringar och den används flitigt vid bland annat offerering. Företaget
arbetar även med en kalkyl i form av en timprislista för arbete på löpande räkning. Inga
investeringskalkyler upprättas på grund av små investeringar. Det är främst resultatrapporter
som används från redovisningssystemet. Rapporterna tas fram både för företaget och på
konsultnivå. Nyckeltal tas fram en gång per år i samband med bokslut men används inte i
någon större utsträckning. Enligt VD:n är ett enkelt sätt att se hur företaget går att se hur
mycket pengar som finns på checkkontot. Utvecklingen på checkkontot har följts sedan
starten och anses vara ett intressant mått.
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VD:n försöker att vara ett gott föredöme och att skapa gemensamma värderingar i företaget
anses viktigt. Företaget satsar på olika aktiviteter för att försöka skapa en gemensam anda. En
gång per år reser alla anställda med sina familjer bort ett par dagar. Dataföretaget har även
andra aktiviteter med enbart personalen. Ungefär varannan månad i samband med
månadsmötet går till exempel alla ut och äter middag tillsammans eller så arrangeras olika
former av lekar och tävlingar. Eftersom arbetet är stillasittande ges även stöd till olika former
av motion. Generella policies har utformats och kommer att skrivas ner inom kort. I den mån
det går har personalen gemensamma fika- och lunchraster. Utvecklingssamtal görs vartannat
år för att lägga upp långsiktiga mål för varje person. VD:n försöker få reda på vad varje
konsult upplever som positivt och negativt, vad de vill med sina liv och vad de vill hålla på
med. VD:n anser att det är bra med utvecklingssamtal eftersom det ger samtliga medarbetare
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en chans att påverka sin situation. På grund av stor personalstyrka tar dock dessa samtal stor
tid av VD:n så företaget  ska se över om det går att dela upp uppgiften på flera. För att få
personalen att trivas på arbetsplatsen försöker man se till att den fysiska miljön är bra med
trevliga lokaler och bra utrustning. Alla ska ha en egen arbetsplats trots att en stor del av
personalstyrkan befinner sig ute hos kunder.

För att få reda på vad personalen anser om olika åtgärder och beslut är utvecklingssamtalen
till stor hjälp. Ungefär vartannat år genomförs även en djup intervju med samtliga anställda på
hur de ser på bolaget och sig själva. Dessa intervjuer ligger då som underlag för vissa
förändringar. Personalen har ett mycket stort inflytande på hur företaget styrs eftersom de är
företagets största tillgång. VD:n anser att personalens agerade i stort leder till måluppfyllelse.
Eftersom det är så många olika individer finns det vissa som är helt omöjliga att styra men
företaget fungerar bra ändå. Gemensamma värderingar anser VD:n som det viktigaste
styrmedlet men även budgeten är viktig för att styra företaget.
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Företaget har varit verksamt sedan 1988. Två delägare äger vardera 50 % av bolaget. Antalet
anställda uppgår till 25 personer. Saneringsbolagets omsättning ligger i genomsnitt på 9
miljoner kronor per år. De två delägarna delar på ledarskapet men arbetar även i stor
utsträckning med att utföra städuppdrag.

�  �����1,����,���������

Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är städtjänster i olika miljöer, industrirengöring
och sanering efter olyckor av olika slag som brand och vattenskador. Företaget består av två
delar, dels fasta städningar som medarbetarna självständigt utför. Företagets uppgift vid denna
typ av städobjekt är att fakturera kunden och betala lön till den anställde. Den andra typen av
inriktning är att personalen arbetar i team och utgår från företaget till olika städobjekt.
Företagets framgång anses ligga i dess filosofi som innebär att det ska tillämpas en jämn och
skälig prissättning av tjänsterna vilket i praktiken innebär att företaget inte utför städuppdrag
om priset anses för lågt även om uppdraget anses attraktivt. Det beror på att företaget anser att
ett för lågt pris innebär att den som ska utföra städningen inte får en skälig tid att utföra
arbetet och det i sin tur påverkar kvaliteten och riskerar att personalen bränns ut i förtid.
Denna filosofi har inneburit att företaget har få reklamationer och sällan förlorar kunder till
någon konkurrent. Tidigare har företaget marknadsfört sig genom annonser men eftersom de i
dagsläget inte har svårt att få städuppdrag har de gått ifrån detta för att istället använda sig av
de personliga kontakter som redan etablerats. Företaget får idag fler förfrågningar angående
städuppdrag än vad som går att utföra med den nuvarande personalstyrkan. VD:n vill inte låta
företaget växa i antal anställda och detta beror dels på att kontrollen av verksamheten anses
bli sämre men också på grund av att företaget inte vill öka den administrativa
arbetsbelastningen. Det anses även att det finns ett negativt samband mellan fler anställda och
hög arbetsmoral samt att den sociala arbetsmiljön försämras ju fler man blir på arbetsplatsen.

Företagets långsiktiga mål har i stort sett fullbordats och några nya mål är inte satta. Att köpa
en egen fastighet var ett av dessa mål. Saneringsbolaget äger sedan ett par år tillbaka den
fastighet som företaget är etablerad i och detta innebär enligt VD:n en låg lokalkostnad. Att
företaget ska satsa på att bemanna företaget med bra personal är något som anses viktigt för
framtiden. Företaget har inte satt några lönsamhetsmål och har inte heller någon ambition att
uppnå en viss marknadsandel. När det gäller lönsamhetsmål menar VD:n att detta styrs av
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marknaden. Företaget anser i dagsläget att den vinst som uppnås ligger i linje med företagets
förväntningar.

Den strategi som finns i Saneringsbolaget är att fokusera på alla typer av företag som kunder.
När det gäller den tyngre städningen som industrirengöring och sanering finns unik
kompetens vilket gör att företaget inte är utsatt för konkurrens. Det som framhålls som
mycket viktig är att företaget medvetet ska arbeta för att de anställda ska ha en rimlig tid att
utföra sitt arbete på så att de trivs på arbetsplatsen och att kvaliteten kan bibehållas. Någon
affärsidé finns inte nedskriven. Behovet av att dokumentera en affärsidé har dock blivit mer
aktuellt på sista året. Detta på grund av att företaget har anslutit sig till en
samarbetsorganisation som är verksam inom hela landet. Saneringsbolaget anser sig behöva
en affärsidé för att bättre kunna presentera sig i sådana sammanhang. Eftersom det i dagsläget
inte finns någon dokumenterad affärsidé anses inte heller personalen vara så väl medveten om
denna. Företagets strategi anses däremot vara förankrat i de anställdas medvetande genom att
de muntligt får information om denna vid nyanställningen. Någon skriftlig dokumentation
finns dock inte över företagets strategier. Genom att ge information om vilka strategier
företaget arbetar med samt att lyssna på de anställdas åsikter tror VD:n att de anställda bättre
arbetar mot de strategier och mål som finns.
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De anställda erhåller arbetsinstruktioner som utgår från kundens önskemål angående vilken
städning, industrirengöring eller sanering som efterfrågas. Beroende på arbetets karaktär och
var det ska utföras får den anställde arbetsinstruktioner antingen från företagsledningen eller
direkt från kunden. Företaget har olika sätt att kontrollera städuppdragen beroende på vilken
typ av städning som är utförd. Den dagliga städningen som utförs i olika miljöer besiktas
cirka en gång i månaden av en anställd på företaget som har som enda arbetsuppgift att
kontrollera att städningar utförs efter kundens önskemål. Det kan antingen ske genom ett
besök hos kunden för att visuellt se om städningen är bra utförd eller genom en kontaktperson
hos kunden som ger information om städningen uppfyller kundens krav. Vid
industrirengöring och sanering är någon av företagsledarna oftast delaktig och kan på så sätt
kontrollera städningen. För vissa städobjekt utses någon som får ta det övergripande ansvaret.
Det finns inget organisationsschema eller några befattningsbeskrivningar i företaget som visar
hur ansvarsfördelningen ser ut utan det varierar mellan städobjekten. VD:n anser att
arbetsrotation tillämpas inom företaget men betonar att det är upp till två års upplärningstid
innan de anställda klarar av att utföra alla typer av städningar som företaget utför.

Företagets ambition var att ha ett personalmöte en gång per månad men medger att det inte
har fungerat. Den orsak som anges för detta är att arbetstid måste tas i anspråk för dessa
möten och VD:n anser inte att det finns något utrymme för detta. Det har istället blivit så att
när ett personalmöte genomförs beror det på att det uppstått problem i organisationen och ett
möte är ett sätt att hantera konflikten. I stället för personalmöten har företaget personalträffar
utanför arbetstiden minst två gånger per år i form av personalfest eller dylikt.

Större beslut som ska tas i företaget exempelvis inköp av maskiner diskuteras med de
anställda före inköpet. Däremot var de anställda ej delaktiga i fastighetsköpet och VD:n ansåg
inte att det fanns någon orsak att informera om detta förrän köpet var klart. De anställdas
möjlighet att ta egna beslut anses vara god. Som exempel angavs att om någon anställd anser
att mer tid behövs för att kunna utföra ett bra arbete och kunden accepterar detta  kan den
anställde fatta detta beslut själv.
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Vid rekrytering av personal är inte arbetsförmedlingen den bästa kanalen enligt VD:n. Att
annonsera via arbetsförmedlingen innebär att många som söker inte själva är motiverade att ta
denna typ av arbete. Bästa sättet för Saneringsbolaget att få tag i lämplig personal är genom
personliga kontakter. De egenskaper man värdesätter främst är personens inställning till
arbetet. Något krav på utbildningsnivå finns inte eftersom det inte finns någon sådan
utbildning. Däremot värderas yrkeserfarenhet högt eftersom företaget då undviker
upplärningstid.

För att personalen effektivt ska utföra sitt arbete anses det viktigt att skapa trivsel på
arbetsplatsen. Den viktigaste faktorn är att den anställde ska få tillräckligt med tid att utföra
sitt arbete på. En dialog tas med personalen angående tidsåtgång för de olika städobjekten
samtidigt som VD:n gör en egen kalkyl. Denna dialog med anställda förs i syfte att de genom
att känna sig delaktiga även ska arbeta mer effektivt. Visar det sig sedan att tidberäkningen är
för lågt tilltagen tas ytterligare en dialog med den berörda personalen om orsaker till detta.
Något belöningssystem tillämpas inte fastän VD:n anser att det är viktigt med belöningar av
olika slag. Den uppskattning som kunder visar förmedlas däremot till personalen. Något
rättvist ekonomiskt belöningssystem anses inte gå att skapa därför används inte heller denna
typ av belöningar i företaget. Någon möjlighet till befordran finns inte, däremot kan den som
önskar byta mellan att arbeta självständigt eller att arbeta i team. En viss typ av
vidareutbildning finns genom den samarbetsorganisation företaget är medlem i. Genom
arbetsutbyte med ett annat företag i organisationen kan anställda för en tid arbeta i ett annat
företag på en annan ort. Problemet har varit att det inte har funnits något större intresse hos de
anställda för detta. Andra vidareutbildningar som kan erhållas är kurser i golvvård. Denna
kurs kan erbjudas till nyanställda om det tidsmässigt går att genomföra.
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Saneringsbolaget har tills för några år sedan upprättat en årsbudget. Detta har företaget gått
ifrån eftersom det är svårt att uppskatta hur mycket arbete som kommer att utföras under året.
De faktorer som påverkar omsättningen är yttre omständigheter som företaget inte anser sig
kunna påverka. I dag görs ingen budget i företaget. Produktkalkyler upprättas för varje
städobjekt som underlag för prissättning. Efterkalkylens funktion är att kontrollera att
tidsåtgången för de olika städobjekten var rätt uträknad. Vid investeringar upprättas inte
någon investeringskalkyl istället tittar företaget  på hur verksamheten har gått och gör därefter
en uppskattning om det finns tillräckligt med resurser för att genomföra investeringen.
Kalkylernas betydelse för styrning av företagets anses vara av mindre vikt. För att se hur
verksamheten gått används månatliga resultatrapporter. Nyckeltal används inte i företaget
men intresset för dessa har ökat sedan de gick med i samarbetsorganisationen. Nyckeltal
skulle då främst användas för att kunna göra branschjämförelser.
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VD:n anser det viktigt att vara ett gott föredöme och genom detta få så hög arbetsmoral som
möjligt. Det innebär som han utryckte det ”man kan inte alltid tala fritt ur hjärtat”. Några
generella policys eller regler har företaget inte utarbetat. Inte heller någon uttalad strategi att
försöka skapa en gemensam anda finns i företaget. Däremot vill VD:n skapa en känsla hos de
anställda att alla är lika värdefulla oavsett arbetets omfattning och kundens storlek. Att
personalen har gemensamma aktiviteter på fritiden är inte något som företaget strävar efter
eller anser vara av betydelse för företaget. Men om personalen vill träffas även utanför
arbetstid får de fritt disponera företagets lokaler som är anpassade för olika aktiviteter
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exempelvis bastu, biljard tv och video. Lokalen som är nyrenoverad har ett lunchrum så att
personalen ska kunna äta gemensam lunch. Detta anser VD:n vara viktigt eftersom de
anställda då kan diskutera och lösa många av de problem som uppstår. Fikaraster däremot har
de anställda oftast där de utför städuppdraget.

Några utvecklingssamtal genomförs inte med personalen. VD:n medger att dessa samtal borde
genomföras men anger som främsta orsak att företaget vill att de anställda ska komma med
åsikter när de är aktuella och inte vänta på ett utvecklingssamtal längre fram i tiden. Trivseln
på arbetsplatsen anses mycket viktigt eftersom arbetet i sig är tungt. Att ta hänsyn till
personalens åsikter anses även viktigt för att öka trivseln på arbetsplatsen. Att de anställda ska
ha bra arbetsredskap och att tiden som de ska utföra sina arbetsuppgifter på ska vara tilltagen
så att en bra arbetsmiljö blir möjlig är också något som Saneringsbolaget satsar på. Eftersom
personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg anses företaget ha lyckats skapa denna trivsel
på arbetsplatsen.

Personalens reaktioner på hur företaget styrs är viktigt. När personalen talar om att de är
missnöjda med något arbete undviker företaget sedan liknande städuppdrag vilket innebär att
det oftast är de anställdas inställning som styr vilka städobjekt företaget tar på sig. Personalen
anses därmed ha ett stort inflytande över hur företaget styrs.

VD:n anser att de anställdas beteende oftast överensstämmer med de förväntningar som finns
och menar därmed att styrningen av företaget fungerar bra. Det styrmedel som VD:n ser som
mest effektivt är att skapa trivsel på arbetsplatsen. Att ge de anställda bra arbetsinstruktioner
anses också vara av betydelse för styrningen.
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Företaget startade 1983 och drevs fram till september 1998 av två delägare. Därefter övertog
en av delägarna verksamheten. Företaget har 30 anställda och omsätter cirka 8 miljoner
kronor per år. Den funktion som VD:n har i företaget är att vara ute på kundbesök och sköta
den ekonomiska planeringen av företaget.
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Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är till 90 % daglig städning av kontor, skolor och
dylikt. Övrig verksamhet består av storstädning och byggstädning. Städbolagets kunder är i
huvudsak företag men till viss del även privatpersoner. Den medvetna satsningen sker mot
företag och inte mot den privata sektorn. Marknadsföringen som företaget bedriver består
delvis av reklam som annonsering, dekaler på egna bilar och dylikt. Men den mest
betydelsefulla marknadsföringen anses vara ryktesspridningen om att företaget utför
kvalitetsarbeten och genom detta får företaget också flest kunder. VD:n menar att det är
genom att göra kunderna nöjda som företaget har lyckats höja omsättningen med 50 % fastän
konkurrensen är hård. De långsiktiga mål företaget har är att behålla marknadspositionen och
på sikt nå en högre marknadsandel. Den strategi företaget arbetar med är att vara så
kostnadseffektiv som möjligt. Detta innebär att Städbolaget eftersträvar hög omsättning och
låga priser. Någon nedskriven affärsidé finns inte och något behov av en sådan anses inte
heller finnas. Däremot ska företaget lägga ut en hemsida på internet där verksamhetens ska
beskrivas. Företagets långsiktiga mål och strategi är inte heller dokumenterad men anses ändå
vara förankrad hos de anställda genom att VD:n har ständig kontakt med personalen och då
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främst med gruppledarna som finns i företaget. Dessa gruppledare förmedlar sedan företagets
mål och strategier till övriga anställda.

För att personalen ska arbeta mot strategier och mål anser VD:n att det är viktigt att alla i
företaget är medvetna om att det finns ett samband mellan att företaget går bra och att de
anställda får det bättre i form av belöningar av olika slag. Detta medvetengörs hos de
anställda genom den dagliga kontakten som VD:n har med personalen. Genom att satsa på
trivseln i företaget påverkas de anställda och företaget kan utvecklas i positiv riktning. För att
kunna satsa på trivselfrågor har företaget köpt en ny större lokal som är inflyttningsklar inom
kort.
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När de anställda ska utföra sina städuppdrag får de arbetsinstruktioner av gruppledarna i
företaget. Arbetsinstruktionerna utgår från de krav kunden har på tjänsten och sedan anger
VD:n vilka metoder som ska användas för att utföra arbetet. Detta förmedlas sedan via
gruppledarna till den övriga personalen. Kontrollen av städuppdragens kvalitet utförs av
personalen själv. Försämras kvaliteten på utförda städuppdrag får VD:n vetskap om detta
genom att kunden hör av sig. Företaget har få reklamationer men när det uppstår åtgärdas de
snarast möjligt. De gruppledare som finns i företaget har ett högre ansvar än övriga anställda.
Det finns sju gruppledare och dessa anses av VD:n som företagets kapital eftersom de har
lång anställningstid. Något organisationsschema eller några befattningsbeskrivningar finns
inte dokumenterade i företaget och det anses inte finnas behov av något sådant. Arbetsrotation
tillämpas bland den ordinarie arbetsstyrkan vilket gör att alla anställda kan utföra samtliga
arbetsuppgifter inom företaget. Vid arbetsanhopning kan däremot tillfälligt anställd personal
få utföra endast specifika arbetsuppgifter som exempelvis fönsterputsning.

Personalmöten har tidigare endast förekommit sporadiskt men är i framtiden tänkt att
genomföras en gång per månad. Vid dessa möten ska främst trivsel- och skyddsfrågor
diskuteras men det är även tänkt att de anställda ska få ett forum där problem av olika slag
kan diskuteras.

Personalen är inte delaktig i större beslut som tas i företaget. Beslut angående köp av fastighet
togs exempelvis av VD:n själv. Vilka kunder företaget skriver kontrakt med beslutas även av
VD:n. Först när kontraktet är klart blir personalen informerade om detta. De anställdas
befogenheter att ta egna beslut anses vara stort. Personalen kan erbjuda tjänster, göra egna
inköp vid behov samt själv bedöma om de behöver arbeta övertid. Om sådana beslut tas av
någon anställd vill emellertid VD:n snarast få information om detta.

Vid rekrytering anser VD:n inte att arbetsförmedlingen är det bästa sättet att få tag i bra
personal. De som anställs i företaget har oftast någon anknytning till tidigare anställd
personal. VD:n föredrar att anställa medelålders kvinnlig personal eftersom de anses bättre
kunna utföra städning av hög kvalitet. De män som finns i företaget arbetar främst med tyngre
städning. Det är också av stor betydelse att den personal som anställs är servicemedveten.

För att personalen ska arbeta så effektivt som möjligt försöker företaget ständigt förbättra
arbetsredskapen för att underlätta utförandet av arbetsuppgifterna. Detta görs genom att VD:n
bevakar marknaden för nytt städmaterial och nya maskiner. De produkter som anses vara
intressanta får testas av personalen som också får göra bedömningen om produkten
underlättar arbetet. Företaget investerar i nya produkter om arbetet kan effektiviseras. VD:n
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anser att en bidragande orsak till att företaget har låg personalomsättning och få
sjukskrivningar är att personalen har tillgång till bra arbetsredskap.

Ekonomiskt belöningssystem tillämpas i form av ett lönetillägg utöver avtalet vid befordran
till gruppledare. För att kunna erhålla denna befattning måste den anställda ha arbetat i minst
10 000 timmar i företaget. Denna befattning är frivillig och innebär att den anställde får ta ett
större ansvar. Andra typer av belöningar är att företaget står för olika typer av friskvård,
kläder och att VD:n ibland bjuder ut sina anställda på lunch. Utbildningar som de anställda
erbjuds är oftast knutna till investeringar i nya arbetsredskap. För att personalen ska kunna
använda redskapen på ett riktigt sätt kräver VD:n oftast att  företaget som säljer produkterna
även får utbilda personalen.
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Någon budget upprättas inte i företaget och detta beror på att VD:n anser att det är svårt att
uppskatta omsättningen och det blir då inte heller meningsfullt att arbeta med en budget. Inte
heller någon likviditetsbudget upprättas. Produktkalkyler används och ligger som underlag för
prissättning. Även efterkalkyler upprättas för att därigenom dra lärdom till nästa gång ett
liknande uppdrag ska utföras. Vid investeringar görs investeringskalkyler för att kunna
bedöma lönsamheten. Bedöms investeringen som lönsam genomförs den eftersom företaget
ständigt eftersträvar högre effektivitet för att kunna erbjuda låga priser. Företaget erbjuder
emellertid aldrig så låga priser att kvaliteten på utförda arbeten försämras. Kalkylernas
betydelse för företagets styrning anses dock inte vara så stor. Resultatrapporten är viktig och
används som beslutsunderlag i företaget. Genom att göra jämförelser en gång per månad och
se hur verksamheten utvecklas kan VD:n exempelvis kontrollera att kostnaderna inte ökar för
mycket. Årligen görs även en jämförelse mellan konkurrenterna och det egna företaget. Det
nyckeltal som används och som anses vara ett viktigt styrinstrument är arbete/intäkt eftersom
de största kostnaderna som företaget har är lönekostnader.
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Att de anställda har gemensamma värderingar angående arbetet och likartade arbetsmetoder är
viktigt för att hålla en jämn kvalitet på utförda arbeten. Däremot har Städbolaget inte utarbetat
några generella policies eller regler på företaget. Ibland kan det medföra problem eftersom det
finns många olika personligheter i företaget. VD:n anser därför att han ska visa vägen genom
att vara ett gott föredöme för sina anställda. Det anses även vara viktigt att skapa en
gemenskap så att alla ska känna sig delaktig i företagets framgångar. Företaget arbetar inte för
att de anställda ska ha gemensamma aktiviteter på fritiden. VD:n anser att detta skulle vara
bra men tror att det skulle bli svårt att från företagets sida påverka detta eftersom det finns
gruppbildningar bland personalen. Det anses däremot viktigt att personalen har gemensamma
fika- och lunchraster. De anställda träffas därför varje morgon för ett gemensamt fika i lokaler
som upplåts av en större kund. Denna kund erbjuder även lunch till subventionerat pris och
för detta utför Städbolaget sitt städuppdrag hos denna kund till ett bra pris. När företaget
flyttar in i ny fastighet finns även där tillgång till gemensamma lokaler. Dock inte så stora
utrymmen att hela personalstyrkan kan träffas samtidigt.

VD:n har inte utvecklingssamtal med de anställda men det finns planer på att sådana samtal
kommer att utföras med jämna mellanrum. Detta för att de anställda ska få möjlighet att
komma med åsikter angående sin egen arbetssituation. Genom att VD:n lyssnar och tar
hänsyn till personalens åsikter anses trivseln på arbetsplatsen öka. De anställdas åsikter på hur
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företaget styrs anses viktiga. Dessa åsikter får VD:n vetskap om genom att personalen är
öppen och vågar berätta vad de tycker. Eftersom personalen även kan ställa krav på VD:n hur
företaget styrs anses de ha ett stort inflytande. När det gäller större investeringar är
lönsamheten dock en viktigare faktor än personalens åsikter.

Att ha en nära kontakt med de anställda anses viktig och VD:n använder ofta uttrycket ”om
det går bra för företaget får även personalen det bättre” för att öka förståelsen för olika beslut
som tas i företaget. Eftersom de anställdas beteende anses överensstämma med vad som
förväntas menar VD:n att styrningen av företaget fungerar bra. Faktorer som bedöms som
betydelsefulla för att styrningen ska vara effektiv är att personalen trivs på arbetsplatsen, att
använda belöningar av olika slag samt att ge personalen ökat ansvar.
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I detta kapitel ska vi koppla den teoretiska referensramen med den empiri vi kommit fram till
genom personliga intervjuer med de valda företagen.
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Ekonomistyrning ska utgå från affärsidé, mål och strategier. En genomtänkt affärsidé som
samtliga medarbetare fått ta del av underlättar både styrningen och personalens kontakter med
kunder i tjänsteföretag. I de undersökta företagen IT-bolaget AB och Dataföretaget AB, som
bedriver kunskapsintensiv verksamhet har vi kunnat konstatera att båda företagen har en
nedtecknad och uttalad affärsidé. Saneringsbolaget AB och Städbolaget AB som bedriver
rutinintensiv verksamhet har däremot inte någon nedskriven affärsidé. Det ansågs inte finnas
något behov av en  sådan för att styra företaget. Saneringsbolaget ansåg däremot att de var i
behov av att dokumentera affärsidén för att bättre kunna presentera företaget och dess
verksamhet för externa intressenter. Vi anser dock att de rutinintensiva företagen har en bra
insikt om syftet med företaget trots att de inte har dokumenterat affärsidén. Detta eftersom
båda företagen vet vad de ska arbeta med, hur de ska gå tillväga och till vem de riktar sig mot.
Anderssons (1995) studie visar också på att även om det inte finns någon nedskriven affärsidé
har företaget en god uppfattning om inriktningen av verksamheten. Vi kan konstatera att vår
undersökning visar att endast de kunskapsintensiva företagen har en väl genomarbetad och
dokumenterad affärsidé.

Inget av de undersökta företagen har långsiktiga lönsamhetsmål. De kunskapsintensiva
företagen tycker att det är svårt att upprätta långsiktiga mål på grund av den snabba förändring
som sker i branschen. Inget av företagen anser det viktigt med långsiktiga mål och de
prioriterar inte hög tillväxt. Båda företagen anger kortsiktiga och mer kvalitativa mål istället.
Ewing och Samuelsson (1998) anser dock att det inte är helt lämpligt att fokusera enbart på
kort sikt eftersom kortsiktiga mål ska ses som delmål för att uppnå långsiktiga mål.
Saneringsbolaget har inte några lönsamhetsmål eller andra långsiktiga mål utan anser att de
långsiktiga mål som företaget har haft redan är uppnådda. Företaget vill inte nå en högre
marknadsposition eftersom VD:n inte vill att företaget ska växa i antal anställda. Däremot
anses det viktigt att hålla en hög kvalitet på uppdragen. Städbolagets mål är att behålla den
nuvarande marknadspositionen och strävar på sikt efter högre tillväxt. Enligt Anderssons
(1995) studie är det få företag som har ett uttalat långsiktigt lönsamhetskrav men att det i de
flesta fall ändå finns en klar uppfattning om när företaget fungerar tillfredsställande. Studien
visar även att små företag ofta anger kvalitativa mål framför kvantitativa vilket också vår
undersökning visar.

För att förverkliga affärsidén  och målen krävs genomtänkta strategier. Enligt Porter (1980)
finns det tre konkurrensstrategier för att fullfölja affärsidén och uppnå konkurrensfördelar. IT-
bolaget och Dataföretagets strategi är att fokusera på vissa kundgrupper. Dataföretaget  ska
även differentiera sig genom att erbjuda ett brett utbud av IT-tjänster. Saneringsbolagets
strategi är att fokusera på företag och differentiera sig genom att erbjuda detta segment ett
brett utbud av olika typer av städuppdrag med en hög kvalitet. Städbolaget använder
kostnadsöverlägsenhet som innebär att företaget eftersträvar låga kostnader och hög
omsättning. Vi kan konstatera att samtliga undersökta företag har genomtänkta strategier men
de kunskapsintensiva företagen anser dock att flexibiliteten är viktigare än fastslagna mål och
strategier. Detta kan bero på att de kunskapsintensiva företagen befinner sig i en turbulent
bransch och att de snabbt måste ändra inriktning om det skulle behövas.



ANALYS OCH SLUTSATSER

32

Enligt Ekvall (1990) och Hansson et al (1997) är en tydlig affärsidé som är kommunicerad till
de anställda viktigare i tjänsteföretag än andra företag. Affärsidén ska hjälpa medarbetarna i
sina kontakter med kunderna. I IT-bolaget tas affärsidé, mål och strategier fram gemensamt
med alla medarbetare. I Dataföretaget är personalen medveten om affärsidé, mål och strategi.
Delaktighet och informationsspridning anses viktigt för att alla ska arbeta efter strategier och
mot satta mål.�Medarbetarna i de rutinintensiva företagen anses ha vetskap om på vilket sätt
företaget ska arbeta trots att detta inte finns dokumenterat.
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Enligt Källström (1990) innebär ledningsfilosofi bland annat vilken grad av styrning som
tillämpas i företaget där direkt- och målstyrning är ytterligheter. Ouchi (1979) kopplar graden
av styrning till kunskap om förädlingsprocessen och möjligheten att mäta utfallet. Utifrån
Ouchis modell har vi  placerat de undersökta företagen enligt figur 5:1.

                   Kunskap om förädlingsprocessen

  Stor             Liten
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IT-bolaget och Dataföretaget tillämpar delvis målstyrning eftersom den styrda enheten arbetar
mot uppsatta mål. Vilka medel som ska användas för att nå dessa mål anges inte av
företagsledningen. Bruzelius och Skärvad (1995) anser att detta sätt att styra enheten är möjlig
genom den allt högre kunskapsnivån som medarbetarna har och den alltmer komplicerade
teknologin. De som befinner sig närmast arbetsuppgifterna anses bäst veta hur arbetsuppgiften
ska lösas. De kunskapsintensiva företagen har ofta inte kunskap om förädlingsprocessen men
har oftast goda möjligheter att mäta utfallet. I de situationer där medarbetarna sätter egna mål
och där utfallet är svårt att mäta lämpar sig dock självstyrning bäst eftersom utfallet i hög grad
är beroende av medarbetarnas kreativitet och målstyrning kan i sådana situationer verka
hämmande på inspirationen och uppfinningsförmågan hos medarbetarna. Ledningsfilosofin i
de kunskapsintensiva företagen kännetecknas av en mjuk styrning.

Saneringsbolaget och Städbolaget använder sig av direktstyrning eftersom styrningen inriktas
mot arbetsmetoden. Båda företagen har också företagsledare som är väl insatt i
arbetsmetoderna. Företagen styrs genom regler och instruktioner. Resultatmätning i
Saneringsbolaget sker i form av kvalitetskontroller och uppföljning av resultatet genom
resultatrapporten. Städbolaget utför inte några rutinmässiga kvalitetskontroller men följer upp
resultatet även de med resultatrapporten. Enligt Bergstrand (1997) kan direktstyrning av
företag ge utmärkt resultat när företagsledaren är den som vet bäst i alla situationer. I de
rutinintensiva företagen karaktäriseras ledningsfilosofin av en hård styrning.

Direktstyrning
(beteendestyrning)              Målstyrning
och/eller målstyrning
�$)"# )*&90-$*"!
�!<2/'#"!$*"!�������������������490-$*"!
�����������������������������������������$!$/'#"!$*"!

Direktstyrning                     Självstyrning
(beteendestyrning)
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Vi kan konstatera att Ouchis (1979) resonemang angående lämplig grad av styrning i olika
företag sammanfaller med den styrning som de undersökta företagen tillämpar.
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De kunskapsintensiva företagen har platta organisationer utan någon funktionsindelning. IT-
bolaget fungerar som en projektorganisation. Dataföretaget är uppdelat i fyra områden med en
ansvarig  för varje område. Konsulterna i respektive företag kan fatta egna beslut i mycket
stor utsträckning och har även stort inflytande när större och viktigare beslut ska fattas. För att
samordna verksamheterna använder sig båda företagen av möten. IT-bolaget har veckomöten
och dessa anses som mycket viktiga för att styra och samordna företaget. Dataföretaget har
månadsmöten med hela personalstyrkan men varje grupp för respektive område träffas också
kontinuerligt.

Även de rutinintensiva företagen anser sig ha platta organisationer. Saneringsbolaget arbetar
oftast med olika städprojekt och för vissa av dessa projekt utses någon som får det
övergripande ansvaret. Företaget tillämpar arbetsrotation vilket innebär att det är olika
medarbetare som får ta detta ansvar. Beroende av arbetets karaktär får de anställda
arbetsinstruktioner från antingen företagsledningen eller direkt från kunden. Större beslut som
tas i företaget diskuteras först med de anställda och de kan i viss utsträckning ta egna beslut.
Städbolaget använder sig av gruppledare som har ett högre ansvar än övriga anställda. För att
bli gruppledare ställs krav på anställningstid i företaget. Förutom arbetsuppgiften som
gruppledare tillämpar personalen arbetsrotation för att alla anställda ska kunna utföra samtliga
arbetsuppgifter i företaget. Hur arbetet ska utföras styrs genom arbetsinstruktioner utformade
av VD:n. Personalen är inte delaktiga i större beslut som tas i företag men anses i övrigt ha
befogenheter att ta vissa egna beslut. Dock vill VD:n inom kort få vetskap om detta.

Mintzberg (1983) menar att företagets situation ska styra företagets organisationsstruktur och
samordning och anger ett antal typorganisationer. De kunskapsintensiva företagen passar in
med den adhocratiska organisationen med ömsesidig anpassning som samordningsmekanism.
De rutinintensiva företagen tillhör den enkla strukturen eftersom ägaren är företagsledare och
leder och medverkar i den dagliga verksamheten, men även inslag av maskinbyråkrati finns.
Den samordning som de rutinintensiva företagen använder främst är direktstyrning samt
standardiserade arbetsmetoder. Detta stämmer med Mintzbergs teori om
samordningsmekanismer.

Lindvall (1997) menar att det redan vid rekryteringen är viktigt att ta hänsyn till
medarbetarnas motivation. Båda de kunskapsintensiva företagen anger förutom hög
utbildningsnivå även hög social kompetens, engagemang och entusiasm som viktigt vid
nyanställningar. De rutinintensiva företagen ställer inte några krav på utbildningsnivå.
Saneringsbolaget anser att motivation och inställning till arbetet är betydelsefulla faktorer.
Även yrkeserfarenhet värderas högt. Städbolaget anger att personalens servicemedveten är en
betydande faktor. Medarbetarnas utpräglade sinne för service är också enligt Anell och Bruszt
(1986) ett kännetecken för rutinintensiva företag.

Eftersom medarbetarna i de kunskapsintensiva företagen arbetar mycket självständigt och
med eget kundansvar� är det inget problem att få dem att arbeta mer effektivt. IT-bolaget
tillämpar ändå ett materiellt belöningssystem i form av bonus på årsresultatet och det finns
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även möjlighet att få mer avancerade arbetsuppgifter. Dataföretaget har en intressant modell i
form av delägarskap för att höja engagemanget i företaget. Företaget har även ett omfattande
materiellt belöningssystem med hög lön, provision samt aktieutdelning. I båda företagen finns
möjlighet till utbildning eftersom hög kompetens anses mycket viktigt. Saneringsbolaget
anser inte att de tillämpar något utarbetat belöningssystem. Företaget menar att det inte går att
skapa ett rättvist materiellt belöningssystem. Någon möjlighet till befordran finns inte i
företaget och VD:n anser att företaget är dålig på att ge de anställda uppmuntran. Städbolaget
tillämpar ett materiellt belöningssystem i form av lönetillägg vid befordran. Att bli
gruppledare är den möjlighet till befordran som finns i företaget. Företaget försöker också på
olika sätt uppmuntra sina anställda. Båda företagen tillämpar vidareutbildning i mindre
utsträckning och då oftast knutna till arbetsmetoder. Paul och Alm (1991) anser att det är
viktigt att företagen medvetet utarbetar belöningssystemen för att underlätta styrningen. Vi
kan konstatera att de flesta företag i vår undersökning har ett medvetet utformat
belöningssystem.

Lawler och Galbraith (1993) (ur Bruzelius och Skärvad, 1995) beskriver framtidens
organisation som platt och flexibel, där information och lärande anses viktigt och där enskilda
medarbetare har stort ansvar. Detta stämmer bäst med de kunskapsintensiva företagen som
ingår i vår undersökning.
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Ekonomisystemet som hör till det formella styrsystemet är ett underlag för planering och
kontroll. De kunskapsintensiva företagen upprättar budgetar av olika slag. IT-bolaget tar
årligen fram både resultat och likviditetsbudget men det är främst likviditetsbudgeten som
används för att inte företaget ska bli utan likvida medel. Inför varje projekt upprättas dock en
projektbudget som noggrant följs upp och anses som ett viktigt styrmedel. Dataföretaget
upprättar årligen resultatbudgetar för varje konsult som sedan sammanförs till en total
resultatbudget för hela företaget. Likviditetsbudget behövs ej eftersom företaget har mycket
god likviditet. Resultatbudgeten anses som ett viktigt verktyg för att styra företaget och följs
upp varje månad mot ett månadsbokslut. Lindvall (1997) menar  att man kan se budgeten som
en produkt eller process. För Dataföretaget är det själva processen som är viktig för att kritiskt
gå igenom verksamheten och sätta mål för det kommande året. Lindvall anser även att
budgeten är betydelselös för att öka motivationen hos de anställda i tjänsteföretag vilket det
inte tyder på i denna undersökning. Inget av de rutinintensiva företagen upprättar någon
resultatbudget. Båda företagen anser att det är alltför svårt att uppskatta omsättningen och en
budget blir då inte meningsfull. Någon likviditetsbudget upprättas inte heller i de
rutinintensiva företagen.

Vår undersökning tyder på att det är en mindre andel som upprättar budget än vad Bergström
och Lumsden (1993) kom fram till. Deras undersökning visade att 60% av företagen upprättar
någon form av budget. Däremot stämmer Anderssons (1995) studie som visar att det
framförallt är resultat och likviditetsbudget som upprättas och att likviditetsbudget främst
används när företagets likvid är ansträngd.

Samtliga företag upprättar produktkalkyler som underlag för prissättning av sina tjänster. I de
kunskapsintensiva företagen bygger kalkylerna på de budgetar som upprättas. Kalkylerna följs
upp i samtliga företag. Endast Städbolaget upprättar investeringskalkyler för att kunna
bedöma investeringarnas lönsamhet. Inget av företagen anser dock att kalkyler är något
betydande hjälpmedel för styrning av företaget. Detta stämmer varken med Bergström och
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Lumsdens (1993) eller Anderssons (1995) undersökningar som visar att de företag som
upprättar kalkyler anser att de är viktiga för styrningen av företaget. En förklaring till varför
inte kalkyler anses som viktigt för styrningen av företagen anser vi vara att prissättningen i
stor grad måste anpassas till gällande marknadspriser. Eftersom företagen har god lönsamhet
behöver de inte lägga så stor betydelse på kalkylerna.

Resultatrapporten anses av samtliga företag vara den viktigaste rapporten som erhålls från
redovisningssystemet. Företagen använder månatliga resultatrapporter för att följa upp
verksamheten. I de kunskapsintensiva företagen är resultatrapporter på projekt och
konsultnivå mest intressant främst för att se att budgeten följs. Städbolaget gör även en årlig
jämförelse mellan konkurrenterna och företaget. Detta stämmer med Anderssons (1995)
studie som visade att det i första hand är resultatrapporter som används och att specifika
rapporter anses viktigast när det gäller uppföljning av verksamheten.

IT-bolaget använder sig av nyckeltal samt egna mått som jämförelse mellan olika projekt.
Dataföretaget tar fram nyckeltal vid årsbokslut men de används mest som kuriosa.
Saneringsbolaget har inte använt nyckeltal men under senare tid har intresset ökat eftersom
det finns ett behov av att göra jämförelser med andra företag i branschen. Carlson (1993)
menar att nyckeltalens funktion kan vara att göra jämförelser med konkurrenter. Städbolaget
anser att nyckeltal är viktigt för styrning av verksamheten. Det är främst nyckeltalet
arbete/intäkt som används och detta för att hålla lönekostnaderna under kontroll. Även
Bergstrand och Olve (1996) menar att nyckeltalen har en kontrollfunktion. Bergström och
Lumsden (1993) kom fram till att nyckeltal har liten betydelse som hjälpmedel för styrning av
företag. Detta bekräftar vår undersökning eftersom flertalet av de företag vi undersökt inte
använder sig av nyckeltal i någon större omfattning för att styra företaget.
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VD:n i samtliga företag försöker vara goda föredömen och genom detta erhålla en hög
arbetsmoral. Bakka et al (1993) definierar företagskultur som de dominerade värderingar,
inställningar och beteendenormer som finns i en organisation. De kunskapsintensiva företagen
anser att gemensamma värderingar är viktigt och båda företagen försöker medvetet skapa en
”anda” genom olika aktiviteter. Företagen har även utformat generella policys och regler för
att förstärka kulturen. Även trivseln på arbetsplatsen anses viktig och båda företagen anger
den fysiska miljön som central. I de rutinintensiva företagen finns inte några utarbetade
generella policys eller regler. Gemensamma värderingar angående arbetsuppgifterna anses av
Städbolaget som viktiga för att kunna hålla jämn kvalitet på utförda arbeten. Företaget
försöker dock inte medvetet skapa en företagskultur. Saneringsbolaget arbetar inte heller med
att skapa en företagskultur. Det anses inte heller betydelsefullt för de rutinintensiva företagen
att personalen har gemensamma aktiviteter utanför arbetet. Dessa företag betonar trivseln på
arbetet och verkar för att underlätta för personalen att träffas på arbetstid.

Nilsson (1999) säger att dagens företag medvetet försöker skapa kulturer för att underlätta
styrningen medan Hansson et al (1997) menar att företagskulturen är central i
kunskapsföretag. Vår undersökning stöder Hanssons resonemang eftersom båda de
kunskapsintensiva företagen anger gemensamma värderingar som viktiga för styrningen av
företaget.

Utvecklingssamtal anses viktigt i de kunskapsintensiva företagen för att få fram
medarbetarnas ambitioner. Detta tyder på att de försöker få fram de inneboende styrande
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krafterna som finns hos individer. Källström (1990) menar att det är av stor vikt att företagen
blir medveten om de olika styrande krafter som finns. Utvecklingssamtal med personalen
genomförs inte i något av de rutinintensiva företagen vilket kan tolkas så att de inte anser att
den inneboende styrningen är av betydelse för företaget. Båda de rutinintensiva företagen
anger att trivseln på arbetsplatsen är den faktor som är av störst betydelse för styrningen av
företaget.

Modells (1995) undersökning visar på att ju mer kundkontakt och desto högre kunskapsnivå
de anställda har desto mer betonar företagsledningen den informella styrningen. Detta
bekräftar också vår undersökning eftersom de kunskapsintensiva företagen i större
utsträckning betonar den informella styrningen genom att de arbetar både med att bygga en
företagskultur och med att försöka få fram den inneboende styrningen.

Ewing och Samuelsson (1998) har intervjuat ett tiotal svenska koncernchefer. Medvetenheten
om den informella styrningen var mycket stor och den ansågs mycket viktig. Den ansågs även
av flera som kärnan i styrningen. Även vår undersökning bekräftar att den informella
styrningen är det kraftfullaste styrmedlet för att motivera och inspirera medarbetarna i
organisationen.
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Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår analysmodell visa på vissa likheter och skillnader i
utformningen av ekonomistyrningen mellan de kunskapsintensiva och rutinintensiva
företagen.

Vi kan konstatera att undersökningen visar på ett samband mellan kunskapsintensitet,
affärsidé, och ledningsfilosofi. Företagen med hög kunskapsintensitet har en väl genomarbetat
och dokumenterad affärsidé och använder sig av en mjuk styrning. De rutinintensiva
företagen arbetar inte efter någon uttalad affärsidé och de använder sig av en hård styrning.
Däremot kan vi inte fastställa att kunskapsintensiteten påverkar vilken konkurrensstrategi som
används eller vilka mål företagen arbetar mot. Vi kan inte heller finna några samband mellan
vilken ledningsfilosofi som tillämpas och vilket styrmedel som betonas eftersom samtliga
företag oavsett grad av styrning anger den informella styrningen som mest betydelsefull.

Vi har även kommit fram till att det inte finns något klart samband mellan företagens
kunskapsintensitet och vilket styrmedel som anser viktigast. Samtliga företag anser att den
informella styrningen är viktigast. Däremot visade det sig att utformningen av den informella
styrningen skilde sig åt mellan kategorierna. De kunskapsintensiva företagen arbetar med
samtliga delar som ingår i den informella styrningen medan de rutinintensiva endast till viss
del arbetar med styrmedlet. De kunskapsintensiva företagen anger även det formella
styrsystemet, främst budget, som betydelsefullt för styrningen. De rutinintensiva företagen
anser däremot att även organisation i form av stabila arbetsmetoder är viktigt.

Vi kan även konstatera att samtliga företag anser att ekonomistyrningen fungerar
tillfredsställande eftersom de anger att medarbetarnas beteende i organisationen leder till
måluppfyllelse.
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En sammanställning över skillnader och likheter mellan kategorierna kunskapsintensiva- och
rutinintensiva företag visas i tabell 5:2.
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Vår undersökning visar på att samtliga företag anser den informella styrningen som mycket
betydelsefull. Därför skulle det vara intressant att genomföra fortsatta fallstudier av hur den
informella styrningen är utformad. Eftersom detta kräver en djupgående undersökning bör
studien avgränsas till endast ett företag. En annan intressant fråga kan vara att undersöka hur
den informella styrningen påverkar beteendet hos de anställda. Men eftersom detta kan
upplevas som känsligt kan det vara svårt att få fram information om detta. För att få fram
denna information räcker inte personliga intervjuer utan det förutsätter även att den som utför
studien har möjlighet att vistas en längre period i organisationen för att kunna dokumentera
beteendet.

En annan frågeställning som har dykt upp under uppsatsens gång är de anställdas syn på
ekonomistyrningen i företaget. Det skulle därför vara intressant att förutom ledningens syn på
styrningen även utföra en undersökning bland de anställda. Detta för att sedan kunna jämföra
om ledningens och de anställdas syn på hur ekonomistyrningen är utformad sammanfaller.
Vid en sådan undersökning bör enkäter användas vid intervjuerna med de anställda eftersom
det är mindre tidskrävande än personliga intervjuer. Dessutom kan frågeställningarna
upplevas som känsliga och möjligheten att få uppriktiga svar är större om respondenterna kan
vara anonyma.

Hög

Dokumenterad

Mindre viktig

Skillnader inom kategorin

Mål/självstyrning – Mjuk

Mindre viktig

Viktig

Mycket viktig

Låg

 Ej dokumenterad

Skillnader inom kategorin

Skillnader inom kategorin

Direktstyrning – Hård

Viktig

Mindre viktig

Mycket viktig

Grad av kunskapsintensitet

Affärsidé

Mål

Strategier

Ledningsfilosofi

Organisation och belöningssystem

Formellt styrsystem

Informell styrning

Kunskapsintensiv                 Rutinintensiv
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1. Företagets ålder?
2. Antal anställda, omsättning?
3. Ägarförhållanden?
4. Huvudsaklig verksamhetsinriktning (produkter, kunder, leverantörer)?
5. Varför kommer kunderna just till er?
6. Vad tjänar ni pengar på?
7. Har ni några långsiktiga mål? I så fall vilka? Hur viktigt är det att nå uppsatta mål? Hur mäter ni att ni nått

uppsatta mål?
8. Har ni någon uttalad strategi för att nå dessa mål? I så fall vilken?

Satsar ni på stora volymer och låga kostnader? (Kostnadseffektivitet)
Satsar ni på att ha unika produkter? (Differentiering)
Koncentrerar ni er på en viss kundgrupp eller marknad? (Fokusering)

9. Har ni någon uttalad, nedskriven affärsidé? Hur är den formulerad i så fall?
10. Är personalen medveten om affärsidé, mål och strategier?
11. Vad gör du för att påverka företagets utveckling ? De anställda?
12. Hur får ni anställda att arbeta mot strategier och mål?
13. Får personalen arbetsinstruktioner när de ska utföra arbetsuppgifter?
14. Hur kontrollerar ni att anställda utför arbetet rätt?
15. Hur ser arbets- och ansvarsfördelningen ut? Finns organisationsschema?
16. Finns befattningsbeskrivningar?
17. Har ni personalmöten? I så fall hur ofta och vilken funktion har dessa möten?
18. Är anställda delaktiga i större beslut som tas i företaget?
19. I vilken utsträckning har anställda befogenheter att ta egna beslut?
20. Hur rekryterar ni lämplig personal? Vad är viktigast vid nyanställningar?
21. Hur motiverar ni personalen att arbeta mer effektivt?
22. Hur belönar ni anställda som utfört ett bra arbete?
23. Finns möjlighet för befordran?
24. Finns det  möjlighet till vidareutbildning?
25. Upprättas budget? I så fall vilka och för hur lång tid?
26. Är budgeten viktig? Följs den upp? Hur ofta?
27. Vilken funktion har budgeten? Hur gör ni vid budgetavvikelse?
28. Om inte budget används, vad används istället?
29. Upprättas kalkyler? Vilka? Hur ofta?
30. Om inte kalkyler används, vad används i stället för att prissätta era tjänster?
31. Vilka rapporter använder ni från redovisningssystemet?
32. Vilken funktion har dessa rapporter? Är de ett hjälpmedel för styrning av företaget?
33. Används nyckeltal? I så fall vilka? Vilken betydelse har de?
34. Har ni några egna mått, tumregler eller riktlinjer för att se hur företaget går?
35. Är budget, kalkyler, redovisning och/eller nyckeltal viktiga för företagets styrning?
36. Försöker ni genom att vara ett gott föredöme skapa gemensamma värderingar i företaget?
37. Försöker ni skapa en gemensam ”anda” i företaget? I så fall hur och varför?
38. Har ni utformat någon form av generella policies?
39. Anser ni det vara viktigt att era anställda har gemensamma aktiviteter utanför arbetet? Varför? Vad gör ni

för att uppmuntra till gemensamma aktiviteter?
40. Har personalen gemensamma fika- och lunchraster? Anser ni detta viktigt och i så fall varför?
41. Har ni utvecklingssamtal med era anställda? I så fall varför, hur ofta och vad leder de till?
42. Vad gör ni för att personalen ska trivas på arbetsplatsen? Anser ni detta viktigt och i så fall varför?
43. Är personalens reaktioner på hur man styr företaget viktiga?
44. Hur får ni veta vad personalen anser om olika åtgärder och beslut?
45. Hur stort inflytande har personalen över hur företaget styrs?
46. Anser ni att personalens agerande leder till måluppfyllelse?
47. Hur vill ni gradera följande styrmedel för att uppnå företagets mål?
A) Lämplig organisation med uppdelning av uppgifter och ansvar samt belöningar av olika slag.
B) Budget, kalkyl, redovisningsrapporter, nyckeltal.
C) Skapa en ”anda” i företaget med gemensamma värderingar, sociala relationer, de anställdas motivation.


