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Vi vill med detta förord passa på att rikta ett stort tack till de personer som har gjort 
denna uppsats möjlig att genomföra. Vi vill först och främst tacka våra respondenter 

som ställt upp med värdefull information angående studiens ämnesområde. 
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Sammanfattning 
 
Den strategiska ekonomistyrningen handlar till stor del om extern fokusering för en 
organisation där det gäller att upprätthålla sin konkurrensposition på lång sikt genom att 
organisationen analyserar konkurrensfördelar från olika perspektiv. För att organisationer 
skall uppmärksamma långsiktiga perspektiv har Robert Simons arbetat fram styrmodellen 
Levers of Control som sätter den strategiska ekonomistyrningen i ett funktionellt 
sammanhang. Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka hur ledningen i en 
affärsenhet i en stor organisation arbetar med den strategiska ekonomistyrningen. Mer 
specifikt ville vi undersöka vilka aspekter i den strategiska ekonomistyrningen som ledningen 
vill förmedla samt hur ledningen agerar för att förmedla den strategiska ekonomistyrningen. 
Vi har genomfört en fallstudie i en organisation med en stark företagskultur och intervjuat 
personer i ledningen i en affärsenhet. Resultatet av den empiriska undersökningen visar att 
ledningen ser den strategiska ekonomistyrningen som ett viktigt verktyg för att skapa 
långsiktig lönsamhet genom att förmedla kärnvärderingar och normer som organisationen står 
för till medarbetarna. Vidare anser ledningen att den strategiska ekonomistyrningen ska bidra 
till att hela organisationen skall känna engagemang och se helhetsbilden genom en ständig 
dialog mellan ledning och medarbetare. Genom att belysa kärnvärderingar, strategi, mål och 
visioner samt beskriva vägen till att uppnå dessa visar detta att ledningen inser att styrning 
inte bara handlar om mätning, kontroll och uppföljning utan flera perspektiv som innefattar 
emotionella och sociala aspekter krävs för att skapa uthålliga konkurrensfördelar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Strategic management accounting mainly is an external focus for organizations and 
concentrates on the maintaining of long run competitive advantage by analyzing these 
competitive advantages in different perspectives. Too give organizations the opportunity to 
recognize these long run perspectives Robert Simons have developed his framework Levers 
of Control which recognizes strategic management accounting and in an insightful way 
analyses different control systems. The major purpose of our case study was to examine how 
upper managers in a large organization business unit deals with strategic management 
accounting. More specifically our aim was to investigate which aspects of strategic 
management accounting upper management want to communicate and how upper 
management act to communicate strategic management accounting. The empirical study was 
based on a case study in an organization with a well established business culture, and we have 
interviewed managers in a business unit. The result of the empirical study shows that upper 
management views strategic management accounting as a powerful tool to create long run 
advantages thru communicating core values and norms to co-workers. Further more upper 
management believes that strategic management accounting should communicate engagement 
to the hole of the organization and give each individual the overall picture of the organization. 
This is achieved thru constant exchange of ideas between managers and co-workers.  By 
illuminate core values, strategy, goals and visions and by describing how these goals will be 
achieved it shows that managers appreciates that management control not only involves 
evaluation and control, our study shows that to achieve competitive advantages that persists 
management accounting must include emotional and social aspect. 
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1. INLEDNING  
 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Begreppet strategi uppdagades för första gången i organisationsteorin under slutet av 1950-
talet i form av en militär liknelse (Hatch, 2000). Inom det militära brukar man skilja på 
strategi och taktik – taktik handlar om att på bästa sätt tillvarata och utnyttja de befintliga 
resurserna. Begreppet strategi inbegriper planering och inriktning av storskaliga operationer 
när det gäller att skaffa sig den bästa tänkbara positionen. Om dessa termer överförs till ett 
företags organisation handlar strategi om vilken plan de skall ha för att konkurrera på vald 
marknad, och taktik används för att realisera de planerade aktiviteterna, samtidigt som 
organisationen kontinuerligt anpassar sig efter den konkurrenssituation som efter hand uppstår 
(ibid). I modern organisationsteori handlar konceptet strategi om ledningens planerade 
åtgärder för att inverka på organisationens resultat genom att leda och styra relationerna till 
sin omgivning. Även Samuelson (1999) menar att styrning i organisationsteori syftar till olika 
åtgärder för att nå bestämda mål för sin verksamhet. I dagens organisationsteori behandlas 
ofta traditionell ekonomistyrning som instrumentell och normerande. Mycket tid ägnas åt att 
introducera enskilda tekniker utan närmare resonemang angående vilka styrideér som står 
bakom och i vilken organisatorisk kontext de skall användas (Lindvall, 2001). Den del i 
ekonomistyrningen som ska behandla detta område för en organisation är den strategiska 
ekonomistyrningen. Den strategiska ekonomistyrningen innehåller målformuleringar och 
beslut om organisationens verksamhet i stort. Strategisk ekonomistyrning behandlar faktorer 
som ofta är svåra att kvantifiera (Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson & Rohlin, 2002). 
Syftet med en sådan infallsvinkel inom den organisatoriska strategiprocessen är att hitta 
metoder för att medvetet och rationellt kombinera vissa handlingar och handlingssätt med 
allokering av resurser i syfte att uppfylla organisationens mål samt att uppnå en strategisk 
passform (Hatch, 2000). Den strategiska ekonomistyrningen syftar till att avgöra vilken 
riktning företaget ska växa och utvecklas. I dagens kunskapssamhälle där turbulensen i 
omvärlden har ökat till den grad att företag och organisationer står inför helt nya krav har lett 
till att den strategiska ekonomistyrningen har allt mer blivit en viktig del för organisationer 
(Sandström, 2000). Från att ha fokuserat ekonomistyrningen på modeller som innefattar 
mätning för att uppnå mål är det allt viktigare i dagens företagsmiljö att hitta modeller som 
skapar värde för organisationer (Simons, 1995).  

1.2 Problemdiskussion  
 
Bromwich (1988) menar att strategisk ekonomistyrning till stor del är en extern fokusering för 
organisationens utvärdering av konkurrensposition och värdeökning i ett långsiktigt 
perspektiv. Guilding, Cravens och Tayles (2000) menar att denna tydliga marknadskoppling 
inte är ett centralt element i den traditionella ekonomistyrningen. De menar att traditionell 
ekonomistyrning inriktar sig på en intern aspekt där fokus ligger på att uppnå en kortsiktig 
budget. 

I detta inledande kapitel diskuterar vi kort begreppet strategi. Vidare följer en beskrivning 
av strategisk ekonomistyrning där vi bygger upp det problemområde som uppsatsen 
behandlar och som sedan mynnar ut i syftet med vår uppsats. 
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För att organisationer skall kunna uppmärksamma det långsiktiga perspektivet har Robert 
Simons (1995) tagit fram styrmodellen Levers of Control som förutom den modell som 
kontrollerar om uppsatta mål uppfylls genom mätning även innehåller ytterligare tre delar 
som han anser vara lika viktiga. Dessa kallar han för värderingsstyrmodeller, gränsskapande 
styrmodeller och interaktiva styrmodeller (ibid). Grundtanken med Simons styrmodell är att 
skapa balans mellan värdeskapande och hushållandet med resurser i en organisation. 
Värderingsmodellen och den interaktiva modellen är hävstänger för att skapa värde (”gasa”) 
för en organisation medan gränsskapande och diagnostiserande är hävstänger för att hushålla 
(”bromsa”) med resurser (Simons, 1995). 
 
Vidare beskriver Simons (1995) att det är ledningens uppgift att förmedla den strategiska 
planen till medarbetarna inom organisationen eftersom denna skall ligga till grund och ge 
vägledning för beslutsfattande på lägre nivåer inom organisationen. Detta resonemang för 
även Mintzberg (1978) där han menar att ledningens roll i organisationen är att utforma en 
strategisk ekonomistyrning som gör att medarbetarna i organisationen verkar för att nå till det 
mål som är uppsatta. Inför utvecklingen av den strategiska ekonomistyrningen står ledningen 
inför en svår utmaning: Att hitta en avvägning mellan behovet att förutbestämma hur målen 
skall uppnås och strävan efter strategisk flexibilitet (Frow, Marginson & Ogden, 2005). Enligt 
Simons (1995) kan ledningen balansera organisationens strategiska aktiviteter genom en 
kombination av ”ideologier” och ”interaktiva kontroll system”. Hur väl ledningen lyckas 
balansera de konkurrerande krav och olika roller som den strategiska ekonomistyrningen 
ställer är avgörande för organisationens prestationer (Ibid). Ledningen i dagens 
industriverksamheter som innefattar många affärsenheter och funktioner har ofta strävan att 
skapa ramar för deras affärsenheter, funktioner och medarbetare som innefattar 
organisationens strategier, kärnvärderingar och mål för att uppnå framgång (Lindvall, 2001). 
Ledningen vill förmedla det som är bäst för helheten till sina medarbetare och vill skapa en 
företagskultur som stödjer organisationens riktlinjer (Hatch, 2000). Lindvall (2001) säger att 
ledningen bör eftersträva styrning som är utformad på ett sätt att det som är bra för 
medarbetaren är också bra för hela verksamheten. I den traditionella ekonomistyrningen har 
helheten begränsad innebörd men den strategiska ekonomistyrningen har däremot ett större 
fokus på detta område (Lindvall, 2001).  
 
Ewing och Samuelson (1998) menar att det gäller att utforma och förmedla styrningen i en 
organisation så att balans upprätthålls i olika grundläggande avseende samtidigt som dynamik 
i styrningen kan erhållas vid behov av fokusering vid ett visst problem eller viss fråga under 
en begränsad tidsperiod. Vi anser med stöd av ovanstående diskussion att det är av stor vikt 
hur ledningen agerar för att förmedla den strategiska ekonomistyrningen samt vilka aspekter 
som är viktiga och vilka aspekter som anses vara mindre viktiga i den strategiska 
ekonomistyrningen. Vi anser vidare att det även är viktigt att ledningen kontinuerligt arbetar 
med utformningen av den strategiska ekonomistyrningen för att på bästa sätt utnyttja de 
möjligheter som organisationen står inför.   
 

1.3 Syfte 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledningen i en affärsenhet i 
en stor organisation arbetar med den strategiska ekonomistyrningen. Mer specifikt vill vi 
undersöka vilka aspekter i den strategiska ekonomistyrningen som ledningen vill förmedla 
samt hur ledningen agerar för att förmedla den strategiska ekonomistyrningen.   
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2. METOD 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i vår studie undersökt den strategiska ekonomistyrningen i en affärsenhet i en stor 
organisation. Problematiken med att analysera den strategiska ekonomistyrningen för en 
organisation är den mänskliga faktorn eftersom den har en betydande roll. Vi ansåg att 
systemets verklighet är beroende av individers egna upplevelser och därmed påverkar 
individen systemet.  
 
För att avspegla undersökningsobjektets specifika situation ville vi i så stor utsträckning som 
möjligt visa respondenternas personliga uppfattningar och inställningar till strategisk 
ekonomistyrning samt att försöka göra en återkoppling mellan den teori som finns skriven i 
litteraturen och respondenternas individuella tankar.  
 
I denna studie ville vi bryta ned den objektiva verkligheten och teoretiskt analysera de delar 
som strategisk ekonomistyrning är uppbyggt på. Detta för att få en helhetssyn av ämnet som 
grund för studien vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) gav oss ett analytiskt synsätt. Vår 
strävan var att i så stor utsträckning som möjligt beskriva och få förståelse för den strategiska 
ekonomistyrningen. För att få denna förståelse krävs det enligt Lundahl och Skärvad (1999) 
att studien fångar de verklighetsuppfattningar, värderingar, motiv och föreställningsramar som 
ledning representerar och detta då genom ett antal nyckelpersoner inom ledningen. För att vi 
skulle kunna skapa en god grund för att beskriva och besvara syftet med denna studie krävdes 
det att vi utgick ifrån de befintliga teorier som finns angående strategisk ekonomistyrning. För 
att förstå undersökningsobjektets strategiska ekonomistyrning var det även nödvändigt att vi 
tolkade de aktörer som studiens empiri byggde på och hur de påverkade den strategiska 
ekonomistyrningen. Vilket medförde att vi även använde aktörsynsättet som ett inslag i denna 
studie (Arbnor & Bjerke, 1994). Utifrån ovanstående resonemang betraktar vi att denna studie 
har en kombination av det analytiska synsättet och aktörsynsättet, det senare synsättet som ett 
stödjande metodsynsätt.  
 
Eftersom studien utgick från teori vidare till empirin valde vi i vår studie ett deduktivt 
angreppssätt (Jacobsen, 2002). Eftersom vi ville tolka och förstå undersökningsobjektets samt 
dess lednings strategiska ekonomistyrning utifrån deras specifika situation använde vi oss av 
ett kvalitativt angreppssätt. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metodens 
grundläggande syfte är att tolka och förstå hur individer uppfattar en given situation och att 
den även underlättar förståelse när det gäller sambandet mellan individ och kontext. 
 
 
 
 

I detta kapitel redogör vi för den metod som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet 
börjar med att vi motiverar och förklarar vårat förhållningssätt som följs av en diskussion 
angående vårat metodövervägande, angreppssätt samt undersökningsansats. Kapitlet 
avslutas med analysmetod samt de metodproblem som uppkommit. 
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2.2 Undersökningsansats 
 
Med utgångspunkt från de kunskaper vi fått genom vår utbildning har vi studerat den 
teoretiska synen på strategisk ekonomistyrning utifrån Simons styrmodell via vetenskapliga 
artiklar och litteratur. Efter att vi sammanställt den teoretiska synen på strategisk 
ekonomistyrning och kopplat ihop de teorier vi funnit till Simons styrverktyg har vi valt att 
undersöka vilken roll den strategiska ekonomistyrningen har i en organisation med stark 
företagskultur sett ur Simons styrmodell.   
 
Vi har i vår studie undersökt den strategiska ekonomistyrningen genom intervjuer med 
nyckelpersoner i ledningen för en affärsenhet i en stor organisation. Detta för att vi ansåg att 
en djupstudie på bästa sätt besvarade vårat syfte. Vi valde därför fallstudie som 
forskningsmetod vilket innebär att ett fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden (Eriksson 
& Wiedershiem - Paul, 1999). Vidare fokuserade vi på att skapa förståelse för den strategiska 
ekonomistyrningen och att klargöra detta var det viktigt att se hur olika faktorer inom den 
strategiska ekonomistyrningen påverkade och hur dessa faktorer var sammankopplade med 
varandra.  

2.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Vid valet av undersökningsföretag som skulle passa vår fallstudie ansåg vi att ett företag med 
en stark uttalad företagskultur skulle vara lämpligt för vår studie. Detta eftersom strategisk 
ekonomistyrning som i jämförelse med den traditionella ekonomistyrningen enligt teorier ska 
tillföra normer och värderingar som ledningen vill att organisationen ska stå för (Shank & 
Govindarajan, 1993). Vidare ska enligt teorier den strategiska ekonomistyrningen även tillföra 
interaktiva faktorer till organisationen för att enligt Simons (1995) skapa balans i styrningen. 
Vi ville även att företaget skulle passa för en systerstudie där det undersöktes om medarbetare 
uppfattar det ledningen vill förmedla med den strategiska ekonomistyrningen. En stor fördel 
vid val av fallstudieobjekt var för oss att vi skulle få god access till det studerade företaget och 
att det fanns ett intresse för vår undersökning. Med dessa kriterier fann vi att New Bolidens 
affärsenhet Bolidenområdet passade vår studie. Detta eftersom koncernen New Boliden efter 
en sammanslagning med ett finskt bolag satsar hårt för att skapa en företagskultur som de 
benämner som ”The New Boliden Way”. Valet av att studera affärsområdet Bolidenområdet 
föll sig naturligt eftersom vi har god access genom en kontaktperson i ledningsgruppen. Vår 
kontaktperson visade vid förfrågan ett stort intresse av att ge den information som vår studie 
undersöker men även ett intresse av systerstudien som behandlar hur medarbetare uppfattar 
den strategiska ekonomistyrningen. Bolidenområdet ansåg vi även vara en tillräcklig stor 
organisation för att resultatet för studien skulle bli användbart genom att organisationen 
utgörs av sex funktionsenheter med 435 anställda. 

2.3 Litteraturstudie 
 
Litteratursökning utgör en väsentlig och avgörande del av informationssökningen (Halvorsen, 
1992). För vår teoretiska analys i studien fördjupade vi oss i litteratur angående strategisk 
ekonomistyrning. Detta för att vi skulle få den grundläggande förståelsen för teorin som vi 
hade behov av för att kunna besvara vårat syfte. Det material som vi letade fram om strategisk 
ekonomistyrning var litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Vår 
litteratursökning har vi genomfört på Campus Skellefteå, Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek samt Skellefteå stadsbibliotek. 



METOD 

 5

De databaser som vi har använt då vi sökt litteratur är Libris och Lucia och de databaser vi 
använt oss av när vi sökt vetenskapliga artiklar är Ebsco, Emerald, Helecon och Jstor. Sökord 
som vi använde oss av för att få fram dessa böcker och artiklar var strategi, styrning, 
ekonomistyrning, strategisk ekonomistyrning och styrmodell. Sökorden har kombinerats på 
olika sätt och även dess engelska motsvarighet har använts. Vi sökte även litteratur genom att 
vi utgick från litteraturkällor och undersökte vilka referenser källorna hänvisade till och om 
dessa kunde vara intressanta för vår studie.  

2.4 Val av respondenter 
 
Vid val av respondenter utgick vi ifrån att intervjua personer i ledningsgruppen eftersom 
dessa är nyckelpersoner som kan påverka den strategiska ekonomistyrningen. Vår kontakt hos 
New Boliden Bolidenområdet sitter med i ledningsgruppen och arbetar kontinuerligt med den 
strategiska ekonomistyrningen för Bolidenområdet. För att få en bredare bild av den 
strategiska ekonomistyrningen bad vi vår kontakt att föreslå två andra respondenter. Han 
föreslog då den ansvarige för Bolidenområdet samt en ansvarig för en funktionsenhet som 
varit med i ledningsgruppen som arbetar med den strategiska ekonomistyrningen för 
Bolidenområdet. 
 
Våra respondenter var: 

 
• Peter Hansson, Områdescontroller, New Boliden, Bolidenområdet (28/11 kl. 9.30) 
• Peter Richardson, Anrikningschef, New Boliden, Bolidenområdet (28/11 kl. 12.00) 
• Staffan Sandström, Områdeschef, New Boliden, Bolidenområdet (30/11 kl. 13.00) 

2.5 Datainsamling 
 
Av den kvalitativa ansatsen följer att vi var intresserade av att samla in data i form av ord 
snarare än siffror, vilket ledde till att vi använde oss av intervjuer för att säkerställa att syftet 
besvarades. Då vi ville skapa en djupare förståelse för den strategiska ekonomistyrningen 
inom New Boliden Bolidenområdet och hur detta arbete påverkas av de människor som 
arbetar inom organisationen gav individuella semi-strukturerade intervjuer oss möjligheten att 
förstå och tolka respondenternas specifika situation. Enligt Jacobsen (2002) är individuella 
intervjuer mest lämpliga när, relativt få enheter undersöks, när man är intresserad av enskilda 
individers uppfattning samt hur individer tolkar och förstår specifika situationer vilket direkt 
svarar mot vårt syfte med uppsatsen. Vi valde att utföra intervjuerna ”ansikte mot ansikte” 
eftersom det gav oss möjligheten att ”agera” med respondenten genom att vi då hade en 
möjlighet att se när vi kunde gå djupare in i vissa frågeställningar samt avgöra om 
respondenten var intresserad av vår studie. Individuella intervjuer gav oss dessutom 
möjligheten att studera respondentens kroppsspråk och metoden minskar avsevärt riken att 
respondenter känner sig omotiverad och uttråkad vilket förstärker vårt inslag av 
aktörssynsättet i vår studie (Jacobsen, 2002).  

2.5.1 Intervjuer 
 
Intervjumallen (se bilaga A) som vi använde oss av utformades utifrån den teori som vi 
sammanställde. Vi anpassade även frågorna utifrån den kunskap vi hade om New Boliden. 
Detta för att dessa skulle skapa ett högre interesse hos respondenterna. Vi utformade frågorna 
i intervjumallen på ett semi-strukturerat sätt för att respondenterna skulle ha chansen att 
utveckla de frågeställningar de ansåg vara av stor vikt. 
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Vid de tillfällen vi ansåg att respondenterna i sina svar kom utanför de frågeställningar som 
var viktiga för vår studie försökte vi leda in respondenterna på ”banan” igen. Innan vi 
genomförde intervjuerna skickade vi ut intervjumallarna via e-post till respektive respondent. 
Detta för att respondenterna skulle få möjlighet att sätta sig in i ämnet och på så sätt ge oss så 
bra svar som möjligt. 
 
Ingen av de respondenter vi intervjuade krävde att vara anonyma och enligt Jacobsen (2002) 
ökas tillit genom att intervjuarna ser till att minska anonymiteten för respondenterna genom 
att skapa intresse för studien samt att använda sig av öppna frågor för att respondenten skall få 
möjlighet att beskriva det som denne finner intressant och betydelsefullt. Vi valde att förlägga 
intervjuerna på respondenternas respektive arbetsplats eftersom detta var det mest praktiska 
för respondenterna. 

2.6 Metodproblem 
 
Enligt Jacobsen (2002) är ett valideringsproblem vid studier som använder intervjuer som 
datainsamlingsmetod att respondenterna inte lämnar de uppgifter som studien strävar efter. 
För att öka validiteten var vi noga med att vi fick intervjua personer med den rätta kunskapen 
inom vårat aktuella område. Ett annat validitetsproblem som kan ha inverkat på resultatet av 
vår studie är att vår kontakt på Bolidenområdet föreslog efter våra önskemål de två övriga 
respondenterna till vår empiriska undersökning. Detta kan ha lett till att respondenterna haft 
en likartad syn angående den strategiska ekonomistyrningen för Bolidenområdet och att de 
olikheter som finns angående organisationen inte kommit fram. Något som talar emot att detta 
ska vara ett problem är att vår kontaktperson var väldigt intresserad av resultatet av vår studie. 
 
Ett reliabilitetsproblem i vår studie kan vara att New Boliden nyligen tagit fram ett dokument 
innehållande strategisk ekonomistyrning för koncernen New Boliden. Detta kan ha haft 
inverkan på de respondenter vi intervjuade eftersom att de nyligt blivit insatt i detta material 
av koncernledningen och på så sätt gett oss mycket av denna information istället för sina 
personliga erfarenheter och tankar angående ämnet. 
 
Eftersom vi genomförde personliga intervjuer finns det risk för en viss skevhet i resultatet. 
Detta kan bero på att vi som intervjuar kan påverka respondenten omedvetet genom att leda 
respondenten till vissa svar. Denscombe (2000) säger även att intervjuarnas personliga intryck 
på respondenten också kan spela in hur denna svarar på de frågor som ställdes vid intervjun. 
Vi försökte motverka dessa båda metodproblem som Denscombe (2000) kallar 
”intervjuareffekten” genom att uppträda och klä oss enligt den miljö vi höll intervjuerna och 
på ett neutralt sätt förhålla oss till de olika frågor vi ställde. 

2.7 Analysmetod 
 
Utifrån vårt syfte att undersöka vilka aspekter som ledningen vill förmedla samt hur ledningen 
agerar för att förmedla den strategiska ekonomistyrningen jämförde vi i analysen den 
teoretiska referensramen med den empiriska studien. Vi valde att strukturera analysen utifrån 
Simons Levers of Control eftersom den gav oss möjligheten att analysera strukturen i New 
Boliden och sätta den strategiska ekonomistyrningen i ett funktionellt sammanhang. Otley och 
Ferreira (2005) menar att organisationers strategiska ekonomistyrning med fördel kan 
analyseras utifrån Simons Levers of Control eftersom man kan särskilja de 
kontrollmekanismer samt de aktiviteter som formar strategin och på ett insiktsfullt sätt skapa 
en struktur av organisationens aktiviteter.  
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Vid användandet av Simons styrmodell i analysen kunde vi även på ett enkelt sätt analysera 
om den balans som Simons förespråkar i den strategiska ekonomistyrningen återfinns i New 
Boliden Bolidenområdet för att organisationen skall nå framgång.  

2.8 Disposition & Samverkan 
 
Denna studie (studie 1) kommer att ligga till grund för ett parallellt samarbete med en 
systerstudie (Tjärnström, 2006) där det undersöks om den strategiska ekonomistyrningen 
uppfattas på det sätt som ledningen vill förmedla den av medarbetarna. Vi har sammanfattat 
uppsatsernas disposition och hur de samverkar genom en översiktlig modell, se figur 2.1 
nedan.       
     
 
 
     
 
 Studie 1      Studie 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 ”Uppsatsernas upplägg & sammankoppling”   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Styrning  
 
Ett företags uppgift är att framställa, producera och marknadsföra sina produkter på valda 
marknader. Ledningen i en organisation ansvarar främst inför ägarna för att verksamheten 
effektivt bedrivs mot formulerade mål (Samuelson, 1999). Ekonomin på ett företag kan 
betraktas utifrån flera olika synvinklar och på många olika sätt. Det kan vara för olika objekt 
(delar, produkter & marknader), olika ekonomiska mått eller för olika tider (Thomasson, 
Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin, 2002). För att ledningen skall kunna uppnå de krav 
som ägarna ställt måste de utforma en styrning som ger ett önskvärt beteende bland 
organisationens medlemmar (Lindvall, 2001). Styrning har definierats av en mängd olika 
forskare. Samuelson (1999) definierar styrning som olika typer av åtgärder som syftar till att 
nå bestämda mål för verksamheten. Simons (1987) definition på styrning är formaliserade 
procedurer och system som använder information för att bibehålla eller ändra mönster av 
organisatoriska aktiviteter. Styrning är en viktig funktion för att kunna forma och utveckla 
strategier och för att på ett interaktivt sätt påverka dessa (Simons, 1987). Styrning inom en 
organisation brukar delas upp i tre olika dimensioner som är strategisk planering, taktisk 
styrning och operativ styrning (Thomasson et al 2002).  

3.2 Strategisk ekonomistyrning 
 
Under senare tid har en ny viktig utvecklingstendens inom styrningsområdet som fokuserar på 
strategi vuxit fram (Lindvall, 2001). Orsaken till detta är enligt Shank och Govindarajan 
(1993) att traditionell ekonomistyrning är alldeles för begränsad. Denna begränsning är 
uppenbar då moderna organisationer måste ha bredare perspektiv för att konkurrera effektivt 
på marknaden. Det är därför viktigt att analysera organisationers styrning i ett strategiskt 
sammanhang (Lindvall, 2001). Simons (1987) menar att det återfinns en direkt koppling 
mellan organisationers strategi och dess styrning men att detta är ett komplext samband.  
 
För att tydliggöra skillnaden mellan traditionell ekonomistyrning och strategisk 
ekonomistyrning måste man skilja de åt, även om de har mycket gemensamt. Man kan dela in 
detta i tre ekonomistyrningssystem, externredovisning, traditionell- och strategisk 
ekonomistyrning för att belysa skillnader. Den externa redovisningen riktar sig främst till 
externa institutioner medan den traditionella ekonomistyrningen har en fokus till den 
operativa ledningen. Den strategiska ekonomistyrningen utmärker sig genom att den lägger 
stor vikt på externa objekt som kunder, leverantörer och konkurrenter. 
 
 
 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis begreppet styrning samt en diskussion om olika 
definitioner angående strategisk ekonomistyrning. Vidare följer en presentation av 
Simons styrmodell ”Levers of Control” som ställs i relation till relevanta teorier 
angående ekonomistyrning utifrån ett ledningsperspektiv. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av den teori vi lyft fram.   
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Begreppet strategisk ekonomistyrning diskuterades inledningsvis i artikeln Strategic 
Management Accounting (Simmonds, 1981). Där påvisar Simmonds (1981) att den 
traditionella ekonomistyrningen saknar extern fokusering och menar att strategisk 
ekonomistyrning syftar till att ”samla in data om kostnader, volymer och priser om 
konkurrenter för att beräkna den strategiska positionen för organisationen och dess 
konkurrenter för definiera och formulera strategier”. Orsaken till detta är enligt Simmonds 
(1981) att organisationer allt mer tvingas konkurrera med varandra om marknadsandelar och 
den strategiska ekonomistyrningen ger då nya konkurrensfördelar (ibid). 
 
Under senare delen av 80-talet expanderar rollen för strategisk ekonomistyrning. I en artikel 
av Bromwich (1988) menar han att strategisk ekonomistyrning sträcker sig längre än att bara 
samla in data om omgivningen. Strategisk ekonomistyrning strävar efter att utvärdera 
organisationens konkurrensfördelar jämfört med dess konkurrenter och att utvärdera värdet av 
produkternas kundvärde genom dess livscykel samt de värden som försäljningen ger 
organisationen på lång sikt. Bromwich (1988) tillför därigenom kunder, produkter och 
framförallt ett långsiktigt perspektiv till den strategiska ekonomistyrningen. Bromwich (1988) 
definierar den strategiska ekonomistyrningen på följande sätt:  
 

”A form of management accounting in which emphasis is placed on information which 
relates to factors external to the firm, as well as non-financial information and internally 
generated information” 
(Bromwich, 1988, s 24) 
 

Bromwich (1988) visar tydligt på att den strategiska ekonomistyrningen framförallt fokuserar 
externt och syftar till att skapa uthålliga konkurrensfördelar. Clark (1995) tillägger att den 
strategiska ekonomistyrningen har tre grundelement: omvärldsanalys, konkurrentanalys samt 
intern data från ett strategiskt perspektiv snarare ett rent operationellt perspektiv. Clark (1995) 
menar att strategisk ekonomistyrning ger organisationer den flexibilitet som krävs för att 
reagera på marknadens krav och att bibehålla sin konkurrenskraft inom marknaden. 

3.3 Balanserad strategisk ekonomistyrning 
 
Bromwich (1988) anser att strategisk ekonomistyrning till stor del ska vara hjälpmedlet för 
organisationen att upprätthålla den externa fokuseringen i ett långsiktigt perspektiv där 
konkurrensposition och värdeökande faktorer är viktiga att bevaka. Simons (1995) menar att 
det är viktigt att hitta modeller som skapar värde för organisationen i dagens företagsmiljö. 
Lindvall (2001) säger att det är viktigt att identifiera och förstå vad som skapar värde för 
organisationen i dagens samhälle för att verksamheten ska verka framgångsrikt. Lindvall 
(2001) skriver vidare att strategier i organisationer idag även måste innehålla en emotionell 
sida av organisationens verksamhet. Organisationens kärnkompetens är ofta av stor betydelse 
för ledningens strategi, det gäller för ledningen att förmedla och utveckla framtidsscenarier 
som samstämmer med den kärnkompetens medarbetarna besitter och på så sätt väcka deras 
engagemang (ibid). Ovanstående resonemang tillsammans med den traditionella 
ekonomistyrningen, där fokus ligger på en kortsiktig planering och mätning av 
måluppfyllelse, visar tydligt att det gäller för organisationer att hitta en balans, det är där som 
svårigheten ligger i utformning av styrning (Frow, Marginson & Ogden, 2005). Denna 
komplexa bild av strategisk ekonomistyrning har gjort att företag har många faktorer att 
hantera när det gäller att utforma styrning av verksamheten (Lindvall, 2001). För att hantera 
denna komplexa bild är ordet ”balans” viktigt, därför har det utvecklats nya tekniker och 
modeller inom detta område angående modern verksamhetsstyrning (ibid). 
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Ewing och Samuelson (1998) menar att balans är en avgörande faktor när det gäller styrning. 
Det gäller att åstadkomma en balans mellan måluppfyllelse på kort och lång sikt för att den 
långsiktiga måluppfyllelsen skall maximeras (ibid). Robert Simons (1995) menar att den 
balans som ledningen söker i sin styrning inte kan uppnås enbart med ett styrverktyg utan det 
behövs flera styrverktyg för att skapa balans. Han beskriver även tillståndet ”balans” som en 
form av ”spänning”. Simons (1995) menar att balans är en jämviktspunkt och där finns det en 
kraft, spänning, för att bibehålla balansen. Balansen i den strategiska ekonomistyrningen 
ligger då mellan att hushålla med resurser och skapa värde för verksamheten (ibid). 

3.4 Strategi 
 
Begreppet strategi härstammar från det militära och har endast existerat inom det 
företagsekonomiska ämnesområdet i 30 – 40 år (Hatch, 2000). Definitionen på begreppet 
strategi är enligt Samuelson (1999) hur organisationens mål skall uppnås. Vad som menas 
med strategi är således ett mönster av handlingar som syftar till att skapa konkurrensfördelar, 
förbättra sin position på marknaden samt effektiv resursfördelning, detta i syfte att nå de 
uppsatta målen. När en organisation förevisar sina mål, tilläggs dessa ofta med strategierna för 
att uppnå dessa och när de förevisar sina strategier återges dessa ofta till målen (ibid). Detta 
resonemang visar att strategi och styrning är beroende av varandra och det krävs en 
överensstämmelse mellan dessa för att en organisation skall vara framgångsrik (Hatch, 2000). 
 
Mintzberg (1978) menar att strategier formas eller ökar i ett företag efter hand. Denna 
strategiformering influeras dels av företagets planerade och avsedda strategier och dels av så 
kallade uppdykande strategier. Den uppdykande strategin är inte den avsedda strategin men 
ändå den som blir förverkligad. Mintzberg (1978) menar att strategier som blir förverkligade 
kan betraktas som ett mönster i en serie beslut. En kombination av planerade och uppdykande 
strategier blir realiserade strategier se figur 3.1. Att en organisation byter strategi kan dels 
vara ett resultat av en planerad förändring, eller som ett resultat av en ej planerad 
framväxande strategi (ibid). Hatch (2000) menar att befinner sig en organisation i en 
föränderlig omvärld, och alla organisationer befinner sig i olika miljöer där förutsättningarna 
att bedriva en framgångsrik strategisk planering är olika. Organisationer med stabila inre och 
yttre miljöer har större förutsättningar att realisera sina planerade strategier än de 
organisationer som verkar i föränderliga miljöer (ibid). 
 

 
 
Figur 3.1 ”Mintzbergs strategimodell” 
Fritt efter: Mintzberg, 1978. 
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Många av de studier som genomförts inom organisationsstrategier har gjorts inom den 
normativa tradition som förknippas med den klassiska ledningsteorin (Hatch, 2000). Målet 
med denna inriktning är att ta fram riktlinjer som ska hjälpa organisationer att komma fram 
till den bästa möjliga strategin för en specifik situation (ibid). Porter (2004) beskriver tre 
basstrategier för att organisationer skall kunna uppnå vad han kallar hållbara 
konkurrensfördelar. Dessa tre är: kostnadsstyrning där en organisation skapar ett optimalt 
produktionsflöde samt erbjuder sina produkter på en marknad till normala priser, men man får 
en större vinst genom låga produktionskostnader. Differentiering där en organisation sätter ett 
extra högt pris på sina produkter på grund av att företaget förfogar över en unik produkt eller 
ett starkt varumärke. Fokusering där organisationen delar upp marknaden och väljer att inrikta 
sig på ett visst marknadssegment. 
 
De flesta strategiska typologier grundar sig i tron om att organisationer som följer olika 
strategier kan få ökad lönsamhet genom att på ett effektivt sätt utnyttja sina interna 
möjligheter med sin nisch och sin marknadsposition (Simons, 1987). Strategin ska enligt 
Simons (1995) understödjas och skapas genom fyra styrmodellerna som Simons balanserade 
strategiska ekonomistyrning bygger på kopplas samman och samverkar med varandra. Simons 
(1995) menar att dessa fyra modeller samverkar för att strategier ska implementeras och att 
nya strategier ska kunna utformas. Var och en av de olika styrmodellerna har olika uppgifter 
när det gäller kontrollen av strategin.  

3.5 Simons styrmodell ”Levers of Control” 
 
Simons (1995) har utformat sin styrmodell för strategisk ekonomistyrning genom att använda 
sig av fyra styrmodeller som ska skapa den balans som han efterlyser för att organisationer 
ska kunna utforma en framgångsrik styrning. De fyra styrmodellerna i Simons ”Levers of 
Control” benämns som; värderings-, interaktiva-, gränsskapande samt den diagnostiska 
styrmodellen se figur 3.2 nedan.  
 

 
Figur 3.2 “Simons styrmodell Levers of Control” 
Fritt efter: Simons, 1995.  
 
Värderingsmodellen och den gränsskapande modellen ska rama in den strategiska domänen 
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(gränsskapande- och diagnostiska styrmodellen) ska verka till hjälp för organisationen att 
hushålla med resurser och de andra två (värderings- och interaktiva styrmodellen) ska verka 
för att skapa värde för organisationen. Genom att använda sig av dessa fyra styrmodeller som 
hävstänger menar Simons (1995) att organisationen kan erhålla en framgångsrik strategisk 
ekonomistyrning som ger organisationen möjlighet att undvika hot, upptäcka möjligheter, 
granska kritiska prestationsmått och förmedla kärnvärderingar som organisationen står för till 
sina medarbetare. Om någon av de fyra hävstängerna saknas skapas obalans i styrningen. 
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Modellens kärna är organisationens strategi som innefattar hur företaget konkurrerar och 
positionerar sig gentemot sina konkurrenter och det är med hjälp av de fyra styrmodellerna i 
balans som organisationen ska implementera denna strategi. Simons (1995) menar att alla 
strategier är abstrakta och på så sätt svåra att konkret förmedla. Det är strategin som på ett 
övergripligt sätt ska knyta ihop organisationens viktiga mål, riktlinjer och aktiviteter och utgör 
därför organisationens kärna (ibid). Simons (1995) menar att lösningen för att skapa den 
balans som eftersträvas är att för ledare utifrån organisationens specifika strategi skapa 
förståelse över hur mekanismerna i modellen bör användas och hur de kan anpassas efter 
organisationens uttalade strategi. Det är då en effektiv styrning skapas genom att 
medarbetarna har kunnat influeras av de attityder och mål som ledningen vill förmedla med 
sin strategi och vision.  Eftersom Simons styrmodell är konstruerad på så sätt att de olika 
styrsystemen skapar krafter för organisation som drar åt olika håll men som samtidigt verkar 
parallellt och i balans, behandlar modellen både mjuka och hårda värden för organisationen 
(ibid). 

3.5.1 Simons värderingsstyrmodell 
 
Värderingsstyrmodellen enligt Simons (1995) ska innefatta och förmedla organisationens 
normer och värderingar till sina medarbetare. Dessa värderingar kan enligt Simons (1995) 
gälla kärnvärderingar, policy och vad organisationen har för intention med sin verksamhet. 
Modellen ska inspirera och ge vägledning för organisationen i sökandet efter nya möjligheter 
för att uppnå organisationens mål. Modellen ger möjlighet för ledningen att låta medarbetarna 
verka för ett aktivt byggande av den företagskultur som ska gynna organisationen som helhet. 
Värderingsstyrmodellen ska ge ledning och inspiration till kreativitet för medarbetarna men 
inom vissa ramar. Simons (1995) menar att dagens företagsklimat där företagets organisation 
innehåller flera affärsenheter som även verkar globalt i en omvärld som konstant förändras. 
Chefer erhåller ständigt mängder med ny information som gör att de konstant måste 
omvärdera organisationens konkurrensposition. Denna omvärld med ständig förändring gör 
att om organisationen ska kunna verka stabilt är det av största vikt att förmedla sina 
kärnvärderingar. Värderingsstyrmodellen ska verka till att hela organisationen motiveras och 
inspireras till att ge energi för att nå de mål och strategier som är uppsatta av ledningen. 
Simons (1995) säger vidare att det är viktigt att de normer och värderingar som förmedlas är 
utformad på en bred bas så att var och en i organisationen oavsett uppgift kan uppfatta och 
inspireras av dessa. 

3.5.1.1 Företagskultur 
 
En ideologi beskriver både hur saker och ting är och hur de bör vara och dessa två aspekter är 
starkt beroende av varandra (Brunson, 1982). Det är därför av stor vikt att ledningen genom 
att förmedla sina kärnvärderingar skapar ett tankesätt för medarbetarna som ligger i 
organisationens strategiska riktning samtidigt som den måste inspirera och motivera (Simons, 
1995). Det är dessa tankesätt och kärnvärderingar som i längden kan skapa en stark 
företagskultur. 
 
Sandström (2000) menar att kultur i ett företag är de gemensamma värderingar, normer och 
traditioner, som vuxit fram under företagets historia. Det är denna ”kultur” som styr hur 
individerna kommer att uppföra sig inom organisationen (ibid). En organisations kultur 
innehåller och styrs på olika sätt av de mer allmänna kulturella processerna som finns i 
omgivningen (Hatch, 2000). En företagskultur formas utifrån den nationella, regionala och 
yrkesmässiga kulturer som organisationen verkar i.  
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Det är viktigt att skilja organisationskulturen från de mer allmänna kulturella processerna för 
att kunna se skillnad mellan olika organisationer Om hänsyn enbart tas till den allmänna 
kulturella processen får alla organisationer samma referensram (ibid). När man talar om kultur 
brukar man enligt Sandström (2000) talar om ”isberget” se figur 3.3, där huvuddelen av 
kulturens grunder ligger osynliga under ytan men visar sig i form av attityder och beteenden. 
Det är dessa osynliga grunder som styr de anställdas handlingar och hur de förhåller sig till 
olika förändringsprocesser (ibid).  
 
 
                   SYNLIGT        Policies 
                       Budord 
                       Organisation 
                                                   Språk 
                                                   Synligt handlande 
                                                    Förebilder  
 
 
                                        OSYNLIGT     ”Sitter i väggarna” 
                   Värderingar 
                   Oskrivna regler 
                   Etiska normer 
                   Tabu   
                                                           Informell praxis 
 
Figur 3.3 ”Isberget” 
Fritt efter: Sandström, 2000. 
 
Genom att skapa en organisationskultur kan ledningen skapa en bild för medarbetarna över 
hur de ska hantera och styra aktiviteter och skapa mening för medarbetarna i deras 
upplevelser och erfarenheter av organisationen (Hatch, 2000). Denna uppbyggnad av en 
företagskultur som skall begränsa mängden val för medarbetaren samt att denne skall handla i 
organisationens riktning kan kopplas till den institutionella teorin som enligt Scott (2003) 
behandlar tre nivåer av institutioner hos en organisation. Dessa är: regler, normer och 
kognitiva värderingar. Häckner (1996) menar att regler kan beskrivas som ”hur spelet skall 
spelas”. Dessa regler är tvingande medan normer är en oskriven regel som beskriver hur 
medarbetarna i en organisation förväntas att handla i speciella situationer utan att vara 
tvingande. Kognitiva värderingar hos medarbetarna gör att medarbetarna handlar instinktivt 
utan tanke. Häckner (1996) beskriver att en regel som varit tvingande i en organisation efter 
en tid kan övergå till en norm för medarbetarna eftersom de tar regeln för givet. Vidare kan 
normer övergå till ett kognitivt beteende för medarbetarna då dessa inte vet varför de agerar 
på ett visst sätt (ibid). Det är därför viktigt att ledningen i en organisation arbetar för att skapa 
kognitiva värderingar för att medarbetarna ska handla utan att tänka i linje med 
organisationens kärnvärderingar (Simons, 1995). 

3.5.1.2 Motivation & Kommunikation 
 
Motivation är det som driver en individ till att handla och bete sig på ett speciellt sätt 
(Samuelson, 1999). Mycket forskning har lagts ned för att försöka förstå drivkraften bakom 
en individs beteende. Detta gäller speciellt företag där medarbetarnas motiv ska 
överensstämma med de åtaganden som ska utföras (ibid). En välkänd motivationsteori är 
Hertzbergs arbetsmotivationsteori (Samuelson, 1999). Hertzbergs teori bygger på Maslows 
behovsteori men är översatt till arbetslivet. Hertzberg har byggt upp sin modell genom att dela 
in motivationen i två faktorer. Dessa är hygienfaktorer och motivationsfaktorer.  
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Hygienfaktorer är de förhållanden på arbetsplatsen som måste vara tillfredställande för att 
medarbetarna inte skall vantrivas. Motivationsfaktorer är villkoren i arbetsuppgiften. När 
dessa två är uppfyllda blir medarbetaren tillfredställd och känner motivation för sin 
arbetsuppgift (ibid).   
 
Kommunikationens främsta mål i en organisation är att skapa ömsesidig förståelse kring 
strategi, mål och visioner som ledningen har samt att inspirera och styra mot dessa (Robbins, 
2001). Det gäller för ledningen att rätt signaler sänds ut för att budskapet ska nå fram. Var och 
en av medarbetarna måste förstå, tro och acceptera ledningens budskap för att skapa 
engagemang hos medarbetarna för att de ska förveckliga ledningens strategier. Strävan efter 
att skapa engagemang hos medarbetarna bygger på respekt för varandra (ibid). 

3.5.2 Gränsskapande styrmodellen 
 
Den gränsskapande styrmodellen, till skillnad från värderingsskapande styrmodellen, 
specificerar ej positiva ideal (Simons, 1995). Tyngdpunkten ligger på att skapa begränsningar 
för organisationen utifrån affärsrisken. Simons (1995) menar att individer söker nya 
möjligheter när de ställs inför ny information eller nya situationer och det är omöjligt för 
ledningen att veta alla problem, lösningar och möjligheter som organisationsmedlemmarna 
ställs inför. Därför är det centrala budskapet att ledningen skall begränsa handlingsutrymmet 
genom att beskriva vad man inte får göra i negativa termer. På så sätt hindras inte 
kreativiteten i organisationen genom att individen får söka nya vägar att skapa värde inom 
dessa gränser (ibid). Detta kan ske genom att man delegerar beslutsfattande och därigenom 
tillåter organisationen att uppnå maximal flexibilitet och kreativitet. Simons (1995) särskiljer 
två typer av gränsskapande system, affärsgränser och strategiska gränser. Affärsgränser styr 
över uppförande och dessa baseras på tre källor, samhällets normer, organisationens 
värderingar och branschens värderingar. Strategiska gränser fokuserar på att söka nya 
möjligheter i linje med organisationens strategi. Huvudsyftet är att avgränsa sökandet genom 
att specificera vad som inte är acceptabelt så att resurser inte förbrukas på alternativ som inte 
leder till framgång (ibid).   

3.5.2.1 Ideologi som gränsskapande 
 
Den ideologi som ledningen skapat genom värderingsstyrmodellen blir automatiskt till hjälp 
för ledningen att kontrollera att medarbetarna inte handlar i strid mot organisationens valda 
strategi. Enligt Brunson (1982) delar organisationens medlemmar de intressen som styr deras 
delaktighet i organisationen. Kunskap, attityder och perspektiv som existerar i organisationen 
består under en längre tid (ibid). Detta kognitiva fenomen kallar Brunson (1982) 
organisationsideologier. Skapar organisationen en stark ideologi genom att förmedla sina 
kärnvärderingar kan ledningen enbart därigenom skapa en tidig kontroll över sina 
medarbetare. En handling som radikalt skulle förändra organisationens relation till 
omgivningen är svår att genomföra eftersom ideologin verkar som hämmande för 
förändringar som strider mot organisationens kärnvärderingar och strategi (Brunson, 1982). 
Ideologin bromsar handlingar som inte ligger i organisationens riktning om ledningen kunnat 
skapa en stark företagsideologi och om beslut som skulle strida emot de värderingar som 
organisationen har ska kunna genomföras bör ideologin förändras först (ibid). Ouchi (1980) 
kallar denna kontroll för klankontroll, han menar att ledningen skapar kontroll genom att 
medarbetarna accepterar och motiveras av normer och värderingar som ledningen vill att 
organisationen ska stå för styr de sina medarbetares beteende. Detta gör i förlängningen att 
individuella beslut tas i enlighet med organisationen policy (ibid).  
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3.5.2.2 Agentteorin 
 
Agentteorin utifrån organisationens perspektiv kan uppfattas som relationen mellan ledningen 
och medarbetarna där ledningen är principaler och medarbetarna är agenter (Hatch, 2000). 
Eisenhardt (1989) menar att agentteorin handlar om relationer som beskriver förhållandet 
mellan principal och agent, dessa samverkar men har olika mål och riskbedömningar. Detta är 
ett problem för organisationens ledning eftersom de strävar efter målöverensstämmelse bland 
sina medarbetare. Anledningen att principalen delegerar ned ansvaret till agenten är att denna 
antas ha bättre förutsättningar för att utföra vissa arbetsuppgifter (ibid). Teorin utgår ifrån att 
människan har ett självintresse och handlar på ett sådant sätt att deras personliga nytta 
maximeras, detta är något som ledningen bör minimera eller dra nytta av (Jensen & Meckling, 
1976). Ledningen kan inte kontrollera allt som medarbetarna gör och därför finns det en risk 
att medarbetarna gör fel saker. Ledningen måste därför utforma ett system som förflyttar en 
del av risken till medarbetarna för att på så sätt försäkra sig om att medarbetarna inte gör fel 
saker (ibid). Genom att utforma ett system som begränsar medarbetarnas handlingsutrymme i 
form av ett belönings- och bestraffningssystem försöker ledningen att få medarbetarna att nå 
måluppfyllelse inom vissa gränser (Eisenhardt, 1989). 

3.5.3 Diagnostiska styrmodellen 
 
Inom alla organisationer, oavsett storlek, kommer medarbetare att fatta beslut på egen hand 
eftersom det är orealistiskt att ledningen har insyn och kontroll över allt som händer inom 
organisationen. Den diagnostiska styrmodellen lägger sitt fokus på den inre effektiviteten och 
ger stöd för att implementera den avsedda strategin för organisationen. Styrmodellen gör att 
ledningen har möjlighet att försäkra sig om att beslutet fattas i linje med organisationens mål. 
Grunden är den traditionella ekonomistyrningen, där graden av måluppfyllelse mäts och 
avvikelser korrigeras från i förhand bestämda mål (Simons, 1995). Tre funktioner 
kännetecknar den diagnostiska styrmodellen, möjligheten att mäta output av en process, 
förekomsten av förutbestämda mål som resultat kan jämföras med samt möjligheten att 
korrigera avvikelser. För att säkerställa att resultat uppnås och att dysfunktionellt beteende 
minimeras bör mätningen ske objektivt, fullständigt och återkopplingsbart. Att mäta rätt saker 
är nyckeln till att den diagnostiska styrmodellen ska fungera fullt ut och endast då kan 
ledningen uppnå målen och strategier utan att ständigt övervaka och kontrollera verksamheten 
(ibid). Den diagnostiska styrmodellen ska tillsammans med den gränsskapande styrmodellen 
verka som en broms för organisationen genom att skapa begränsningar i medarbetarnas 
handlingar. 

3.5.3.1 Budget 
 
Budget är det vanligaste verktyg som organisationer använder sig av för att mäta och 
utvärdera verksamheten, det är en av få tekniker som är kapabel att integrera hela 
organisationens aktiviteter till ett sammanhängande dokument (Otley, 1999). Budget i sig 
handlar om att fördela ut resurser i organisationen och knyta upp åtagande i organisationen. 
Genom att medarbetarna åtar sig att uppfylla budgetmålen har man fördelat ut ansvar och kan 
därigenom följa upp och korrigera avvikelser så att man säkerställer att målen uppnås. Därför 
är det viktigt att de som har ekonomiskt ansvar är delaktiga i hela budgetprocessen 
(Mellemvik, Monsen & Olson, 1988). Budget är ett effektivt sätt för organisationen att 
översätta målen till hårddata i form av siffror och förmedla ut dessa till organisationens 
medlemmar. Den ger ledningen ett underlag för att styra och kontrollera verksamheten från 
distans genom att kontrollera avvikelser och korrigera dessa (Arwidi & Samuelson, 1991).   
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3.5.3.2 Balanserade Styrkort 
 
Kaplan och Norton (1992) menar att dagens snabbföränderliga värld kräver fler perspektiv för 
att mäta och kontrollera organisationer. De delar upp den diagnostiska mätningen i fyra 
perspektiv, finansiella, kunder, interna och innovativa perspektiven och dessa är enligt Kaplan 
och Norton (1992) grunderna i det balanserade styrkortet. Enligt Kaplan och Norton (1992) 
skapar balanserade styrkort en balanserad styrning genom fyra perspektiv och balanserade 
nyckeltal inom varje perspektiv. Skillnaden ligger i att budget fokuserar på ett historiskt 
perspektiv och balanserade styrkort innefattar framtida mål och visioner (ibid). Styrkan i 
balanserade styrkort ligger i att man länkar ihop prestationsmått med organisationens valda 
strategi. Därigenom ger balanserade styrkort både praktisk nytta och struktur för att utforma 
mätning och utvärdering (Otley, 1999).  

3.5.3.3 Nyckeltal 
 
Utifrån ovanstående resonemang angående budget och balanserade styrkort blir val av 
nyckeltal i fokus, för att det diagnostiska styrsystemet skall tillföra värden för organisationen. 
Simons (1995) menar att mätsystem som är alltför komplicerade eller för ensidigt utformade 
är de största hindren för att organisationen skall uppnå de mål som är fastställda. Uttrycket 
”det som mäts blir gjort” har alltså en dubbelsidig betydelse, fokuserar man på fel variabler 
kommer fel saker att utföras (ibid). Nyckeltalsstyrningen grundar sig på att det ska finnas 
mätbarhet, avgränsbarhet och utvärderingsbarhet i organisationens verksamhet samt synsättet 
att ledningen handlar rationellt och objektivt. Enligt Langfield-Smith (1997) så kopplas valet 
av nyckeltal även mot valet av strategi. Detta genom att vald strategi styr om man kommer att 
ändvända nyckeltal i den diagnostiska eller den interaktiva styrmodellen. Ledningen har 
således valmöjligheten att styra verksamheten i önskad strategisk riktning beroende på hur 
man använder sig av nyckeltal (ibid). Simons (1990) jämför två företag inom samma bransch, 
ett är försvarare medan det andra är differentierat. Det försvarande företaget styrde med hjälp 
av den diagnostiska styrmodellen eftersom de ansåg att de verkade inom en relativt stabil 
marknad och de ansåg att de på detta sätt bäst kontrollerade verksamheten. Det differentierade 
företaget använde nyckeltal som ett interaktivt styrmedel som gav dem möjlighet att planera 
och diskutera strategi utifrån att de bedömde marknaden som snabbföränderlig (ibid). Även 
om företag verkar inom samma bransch och ställs inför liknade strategiska osäkerheter styr 
ledningens uppfattning av marknaden hur man kommer att använda den diagnostiska eller den 
interaktiva styrmodellen (Langfield-Smith, 1997).  

3.5.4 Interaktiva styrmodellen 
 
Simons (1995) använder den interaktiva styrmodellen till att fokusera på den strategiska 
osäkerheten för organisationen. Den ska uppmärksamma uppkommande strategiska hot och 
möjligheter i organisationens omgivning som kan motivera en omprövning av befintlig 
strategi. Den interaktiva modellen ska hjälpa organisationen att skapa nätverk och 
kommunikation gentemot den omgivning de befinner sig i, för att kunna tillgodose sig den 
information som de behöver för att se uppkommande hot och möjligheter för organisationen. 
Styrmodellen ska även säkerhetsställa att en ständig dialog mellan ledning och medarbetare 
förs om utvecklingen av de grundläggande förutsättningarna för organisationen. Modellen 
skapar ett ramverk för debatt i organisationen och motiverar inhämtandet av information vid 
sidan av de traditionella informationssystemen. 
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Den interaktiva styrmodellen stimulerar sökandet och lärandet bland de anställda och detta 
skapar kreativitet och innovation i organisationen i motsats till den diagnostiska styrmodellen 
som begränsar innovation och sökande efter nya möjligheter (ibid). Modellen ska skapa den 
balans som krävs mellan stabilitet och dynamik i en organisation. Simons (1995) menar att 
den diagnostiska styrmodellen ska stå för stabiliteten och den interaktiva styrmodellen för 
dynamiken.  

3.5.4.1 Informationssystem 
 
Det är vanligt att organisationer fastnar i beteendemönster som leder till att de blir okänsliga 
mot förändringar som sker i dess omgivning (Hedberg & Jönsson, 1978). Hedberg och 
Jönsson (1978) menar att ett sätt för organisationen att förhindra detta problem är att använda 
sig av ett informationssystem. Ett problem med informationssystem i organisationer är att de 
är standardiserade och skapar då ofta en negativ verkan för företaget. Det är viktigt att 
informationssystemet stimulerar och ger organisationen flexibilitet (Hedberg & Jönsson, 
1978). Lindvall (2001) säger att det är viktigt att anpassa informationssystemet till den 
organisation som ska använda det för att aktörer som är i behov av viss information 
tillgodoses. Nyckeln till att information ska behandlas rätt är att rätt person innehar 
informationen och det vid rätt tidpunkt (Macintosh, 1994).  

3.5.4.2 Interaktiva analysinstrument 
 
Ett exempel på ett interaktivt analysinstrument är Benchmarking som innebär att man 
identifierar och jämför sin organisation med konkurrenter och andra företag, det kan även 
vara företag i andra branscher än den man själv verkar i. Där jämför man sedan olika 
aktiviteter, funktioner eller processer (Samuelson, 1999). Julien (1993) beskriver tre olika 
typer av benchmarking. Den första är samma typ av benchmarking som Samuelson (1999) 
beskriver den. Den andra gör en jämförelse mellan organisationens största konkurrenter 
medan den tredje jämför enheter inom organisationen (intern benchmarking) (ibid). 
 
Enligt Samuelson (1999) är SWOT–analysen det mest använda analysinstrumentet i svenska 
företag. En SWOT – analys är en definition av en organisation i termer av dess styrka (S) och 
svagheter (W) och av omgivningen i termer av möjligheter (O) och hot (T) (Hatch, 2000). En 
kombination av dessa interna och externa faktorer ger organisationen de grundvärden som 
behövs för att hantera problemen med att identifiera glapp mellan potentiella och faktiska 
prestationer i förhållande till upplevda möjligheter (ett så kallat prestationsgap) jämfört med 
den valda strategin (ibid). 

3.6 Förändring genom förmedling 
 
För att undersöka hur den strategiska ekonomistyrningen förmedlas i en organisation måste 
man enligt Burns och Scapens (2000) skilja på den formella förändring som ledningen har 
designat och den informella förändring som sker genom förändrade rutiner på den operativa 
nivån. Burns och Scapens (2000) menar att formell förändring sker genom att ledningen 
medvetet designar nya regler medan informell förändring sker på den operativa nivån genom 
att nya rutiner uppstår allt eftersom marknadsförhållandena förändras. Den strategiska 
ekonomistyrningen kommer därigenom att uppfattas olika om ledningen inte lyckats förmedla 
det budskap som den ursprungligen designats för. Orsaken är att det finns ett samband mellan 
formell och informell förändring genom de många processer som ständigt pågår inom 
organisationen.  
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Om medarbetarna har etablerade rutiner och normer kommer de att reagera stark emot 
förändringar som omkullkastar deras existerande värderingar och har de dessutom kontroll 
över de resurser som krävs för förändringen kan medarbetarna genom sin makt behålla sina 
existerande värderingar och därigenom kväva förändringen. Den formella förändringen är ofta 
rätt fram och konkret beskriven för att medarbetarna skall ta till sig de nya reglerna och för att 
formell förändring skall lyckas krävs därför informell förändring som ligger i linje med 
medarbetarnas värderingar. Det är därför av största vikt att ledningen förmedlar den 
strategiska ekonomistyrningen i linje med de existerande normer och förutsättningar som 
finns i organisationen för på bästa sätt vinna acceptans hos medarbetarna (ibid).    
 
Förändringar kommer därför alltid att vara en ständigt pågående process och ledningens 
uppgift är att förmedla den strategiska ekonomistyrningen så att regler övergår till rutiner och 
nyckeln ligger i att förmedla detta som en helhet där flera perspektiv måste beaktas (Robert & 
Scapens, 1985). Alla organisationer styrs till viss del av saker som tas för givet och om inte 
ledningen identifierar dessa kan förmedlingen misslyckas. Enligt Scapens och Roberts (1993) 
existerar dessa normer före den formella förändringen genomförs och därför kommer de även 
att påverka hur förmedlingen genomförs. Skulle förmedlingen av styrningen i något 
perspektiv avvika från dessa normer kommer den med största sannolikhet att skapa konflikter 
för organisationen genom att medarbetarna får svårt att se vilka regler som skall följas. Om så 
är fallet kommer ledningens avsikter med att förmedla den strategiska ekonomistyrningen inte 
att realiseras och processen kommer att resultera i en ickeavsedd styrning (ibid). Häckner 
(1998) menar att individer är institutionaliserade enligt den institutionella teorin där kognitiva, 
normativa och reglerande processer styr individers beteende. Häckner (1998) säger vidare att 
det är beroende på hur institutionaliserad individen är som avgör hur individen uppfattar det 
som förmedlas. Avgörande för att medarbetarna ska uppfatta det ledning vill förmedla är att 
budskapet inte ligger i helt fel riktning när det gäller individuella normer och de normer som 
redan finns inom organisationen 

 3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
En organisations ledning bör utforma en styrning för att få medlemmarna att bete sig enligt 
ledningens önskemål. Styrning kan definieras som formaliserade procedurer som genom 
information formar mönster för organisatoriska aktiviteter. En del i styrning av organisationer 
benämner man som strategisk planering. Strategisk planering omfattar organisationens 
verksamhetsmål i stort och är ofta svårt att kvantifiera. En strategi ska ge organisationen ett 
mönster av handlingar som ska skapa konkurrensfördelar för organisationen. Under senare tid 
har fokus inom ekonomin riktats mot begreppet strategisk ekonomistyrning som en utveckling 
inom styrningsområdet. Strategisk ekonomistyrning fokuserar på strategin och uppmanar till 
ett långsiktigt tänkande med en extern utgångspunkt. Detta i motsats till den traditionella 
ekonomistyrningen som många tycker är kortsiktig och fokuserar på intern effektivitet.  
 
Simons menar att strategisk ekonomistyrning inte uppnås genom nya och unika system utan 
genom de fyra styrmodeller som beskrivits ovan värderings-, gränsskapande-, diagnostiska- 
och interaktiva modellen som verkar för att skapa kontroll för ledningen när det både gäller 
implementera avsedda strategier samt att anpassa uppdykande strategier. Simons fyra 
modeller ska tillhandahålla motivation, mätning, lärande och kontroll som ger organisationen 
måluppfyllelse, kreativitet och tillväxt. Var och en av modellerna har olika syften att uppfylla 
för den strategiska ekonomistyrningen. Två av dessa modeller ska rama in den strategiska 
domän som organisationen ska verka i. Simons benämner dessa som värderings- och 
gränsskapande styrmodeller. 
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De andra två styrmodellerna, diagnostiska och interaktiva, ska ge vägledning för 
organisationen av implementering och utformning av strategin. Simons menar att dessa fyra 
styrmodeller ska verka som hävstänger och styrkan i strategiska ekonomistyrningen ligger i 
att dessa kompletterar varandra när de används tillsammans. Samspelet mellan positiva och 
negativa krafter i systemet skapar dynamik mellan innovation och måluppfyllelse av 
förutbestämda mål vilket är nödvändigt för ekonomisk tillväxt. Utformningen av den 
strategiska ekonomistyrning som beskrivits ovan har ingen effekt för organisationen om inte 
ledningen förmedlar budskapet till medarbetarna. Det kan ske på ett formellt eller informellt 
angreppssätt. Hur detta uppfattas av medarbetarna beror sedan på hur mycket medarbetaren är 
styrd av institutioner samt även hur mycket budskapet strider mot de befintliga normerna i 
organisationen. Vi vill slutligen illustrera Simons balanserade strategiska ekonomistyrnings 
effekter samt verktyg en organisation kan använda sig av för att uppnå de olika 
styrmodellerna se figur. 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 ”Sammanfattande figur fritt tolkat efter Simons, 1995” 
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4. EMPIRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 New Boliden 
 
New Boliden är ett gruv och smältverksföretag som främst är verksamt inom produktion av 
koppar, zink, bly samt guld och silver. New Boliden är en stark europeisk aktör med en 
betydande global marknadsposition. New Bolidens affärsidé är att utvinna mineraler och 
producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt samt att 
tillvarata de affärsmöjligheter som marknaden erbjuder och därigenom skapa värde för 
aktieägare, anställda och kunder. Bolidenområdet är ett affärsområde inom New Boliden 
koncernen där alla gruvor och dagbrott i Västerbotten ingår (se bilaga B 
organisationsschema). Bolidenområdet består av anrikningsverket i Boliden samt 
underjordsgruvorna Kristineberg, Petiknäs och Renström samt dagbrottet Maurliden. I dessa 
gruvor bryts komplexmalm som innehåller koppar, zink, bly, silver, guld och 1,6 Mton 
malm/år går genom anrikningsverket. 

4.2 The New Boliden Way to World Class 
 
The New Boliden Way To World Class är ett övergripande strategidokument som är 
framtaget för att skapa värde och framgång i New Boliden. The New Boliden Way binder 
samman vision, mål och verksamheten med funktionella strategier, kärnvärderingar och 
varumärkesvård. New Boliden vill med detta material skapa en dialog som uppmanar hela 
koncernen att skapa engagemang för de olika målen och aktiviteterna som satts upp samt att 
utveckla en affärs och företagskultur som är lärande och förändringsbenägen. 

4.2.1 Strategisk inriktning 
 
New Boliden har som målsättning att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital överstigande 
10 procent över en konjunkturcykel, samt att bli en världsledande integrerad producent inom 
gruvbrytning och smältverksamhet för koppar och zink. En annan strategisk inriktning är att 
New Boliden skall bli ett av de mest kostnadseffektiva gruv- och smältverksföretaget i 
världen. 

4.2.2 Kärnvärderingar 
 
New Boliden beskriver i The New Boliden Way tre kärnvärderingar som skall genomsyra 
organisationen i det dagliga arbetet och detta skall bidra till att bygga ett starkt varumärke för 
bolaget. Dessa kärnvärderingar är: 
 
Entusiasm: Hjälper till att utveckla produkter, processer och relationer som gör att New 
Bolidens kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter vill göra affärer med företaget. 

I denna empiriska del har vi undersökt New Bolidens affärsområde Bolidenområdet. Vi 
har intervjuat tre respondenter som ingår i Bolidenområdets ledningsgrupp för att belysa 
den problemformulering som framgår i tidigare kapitel samt för att besvara vårt syfte med 
studien. De inledande avsnitten angående företagsfakta baseras på information från New 
Bolidens hemsida.  
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Denna kärnvärdering skall även sätta initiativförmågan, kreativiteten, entreprenörskap och 
lagarbete i centrum.  
 
Ansvarstagande: formar förutsättningarna för New Bolidens kontakter med sina intressenter. 
New Boliden är ett ansvarskännande företag och måste förtjäna deras förtroende. Denna 
kärnvärdering skall verka så att alla inom organisationen ska göra sitt yttersta för att vara 
förtroendeingivande och ansvarskännande, det vill säga vara sanningsenliga och aldrig fly 
från ansvar. Denna värdering skall även verka så att misstag snabbt åtgärdas och att 
organisationen tar lärdom av dessa.  
 
Engagemang: New Boliden är fast beslutna att alltid och i varje avseende göra sitt yttersta 
och utveckla hela sin potential. De skall visa engagemang till sina kunder, företaget och sina 
kollegor samt för intressenternas behov.  

4.2.3 Identitet 
 
Varumärket, New Boliden, är en ovärderlig tillgång som alla inom organisationen har en 
skyldighet att värna och vårda. Alla anställda inom New Boliden är skyldiga att arbeta för 
ständiga förbättringar till gagn för New Bolidens kunder. New Boliden förväntar sig att alla 
medarbetare skall vara proaktiva och ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter samtidigt som de 
arbetar för bolagets gemensamma bästa. Anställda inom New Boliden skall även ta ansvar för 
och göra uppföljning av sina egna målsättningar samt identifiera såväl svårigheter som 
möjligheter för att överträffa målen. New Bolidens chefer skall snarare ses som ledare och de 
skall vara resultatinriktade. Dessa ledare skall verka som inspiratörer och inge förtroende samt 
praktisera New Bolidens kärnvärderingar i sin vardag. Ledarna skall uppmuntra till samarbete 
och delaktighet samt ansvara och se till att information kommuniceras ut och förstås. De skall 
bidra till en kultur av ständiga förbättringar, högklassigt genomförande och förändringsvilja. I 
The New Boliden Way har koncernledningen tagit fram några punkter som de vill att New 
Bolidens företagskultur skall kännetecknas av (se bilaga C).      

4.3 Uppförandekod (Code of Conduct)     
 
New Bolidens uppförandekod är en del i The New Boliden Way To World Class, som anger 
färdriktningen för New Boliden och dess medarbetare. Uppförandekoden beskriver i sin tur 
New Bolidens värderingar, och skall stödja och guida samtliga medarbetare i det dagliga 
arbetet. Uppförandekoden tar upp regler för de anställdas ansvar inom olika områden. 
Uppförandekoden är uppdelad under fem huvudrubriker som var för sig avgränsar och 
beskriver hur medarbetarna skall förhålla sig och agera. Dessa huvudrubriker är: 
 

 Ansvar för bolagets egendom 
 Ansvar för medarbetare 
 Ansvar för miljön 
 Ansvar för försäljning och marknadsföring 
 Ansvar för samhället 
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4.4 Intervju med Peter Hansson 
 
Intervju med Peter Hansson, Områdescontroller, Bolidenområdet. 
 
Peter Hansson är utbildad ekonom och har varit anställd som områdescontroller hos New 
Boliden drygt ett år. Innan Hansson blev områdeskontroller arbetade han med skatter hos 
New Boliden Bolidenområdet. Han har även långvarig erfarenhet från Skattekontoret och 
Riksskatteverket där han arbetade under en period av tio år. Hansson sitter även med i 
ledningsgruppen för Bolidenområdet. 

4.4.1 Strategisk ekonomistyrning 
 
Hansson säger att den strategiska ekonomistyrningen i Bolidenområdet i dagsläget är en 
strategisk plan som sträcker sig till år 2017, den handlar om hur produktion och ekonomi kan 
tänkas se ut. Hansson menar att deras strategiska plan till stor del handlar om den 
malmtillgång som finns och kommer att finnas i framtiden samt kostnadsstrukturen för 
verksamheten. Hansson menar att malmen styr mycket av den strategi som Bolidenområdet 
arbetar efter. Om malmtillgången kan säkras kan många andra strategiska beslut tas t ex. 
investeringar samt kostnadsbesparande åtgärder vid brytning av malm. Om man bortser från 
denna aspekt så vill Hansson definiera strategisk ekonomistyrning som: 
  

”Fokusera på strategiska kärnfrågor som exempel personal, miljö, kostnadseffektivitet 
och bryta ned strategierna i tydliga mål samt att långsiktigt driva igenom dessa mål samt 
skapa kännedom om vad som driver oss alla i organisationen.” 

 
Vidare säger Hansson att det viktigaste när det gäller strategisk ekonomistyrning är att 
kommunicera ut planen till medarbetarna, man kan utarbeta och definiera sofistikerade 
strategier men kommuniceras den inte ut i organisationen ger den ingenting.  

4.4.2 Strategiska ekonomistyrningen i praktiken 
 
Hansson beskriver Bolidenområdet som en organisation med en stark förankrad företagskultur 
där grundläggande värderingar funnits under en längre tid. Han säger vidare att dessa 
värderingar inte har ändrats i och med namnbytet och sammanslagningen. Hansson säger 
däremot att den nya koncernen på ett starkare sätt försöker föra en uttalad policy och affärsidé 
som ska förmedlas ut i hela organisationen. New Boliden koncernen har därför tagit fram två 
broschyrer där de har formulerat en ”code of conduct” (uppförande kod) samt ”The New 
Boliden Way” där visioner, strategier och kärnvärderingar beskrivs. Hansson säger att han 
inte ser några större nyheter i ”The New Boliden Way” utan den stora skillnaden är att nu är 
det ett större fokus på de koncerngemensamma kärnvärderingarna och strategierna och att 
dessa ska förmedlas ut till medarbetarna. Han säger att de just nu är i startskedet när det gäller 
att förmedla ”The New Boliden Way”. Hansson beskriver att för att kunna kommunicera ”The 
New Boliden Way” till medarbetarna kommer de två broschyrerna att delas ut i första hand. 
Ledningsgruppen i Bolidenområdet har gemensamt kommit fram till vad de tycker är viktigt 
och vad som ska tryckas på när det gäller vad som ska kommuniceras ut till medarbetarna. 
Sedan kommer det att ske en genomgång av dessa inom de olika avdelningarna där de 
inventerar nuläget, för att se vilka punkter i ”The New Boliden Way” som ska prioriteras i 
första hand. Hansson menar att det är för omfattande att introducera hela den företagskultur 
som koncernen vill skapa för att det ska få genomslag i organisationen. 
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Samtidigt som han poängterar att detta alltid har funnits som styrmedel men kanske inte lyfts 
fram i samma utsträckning som det ska göras nu. Bolidenområdets avdelningar har ett 
ordinarie informationsmöte varje vecka och ett av dessa möten ska avsättas för arbete att 
introducera medarbetarna i ”The New Boliden Way”. Detta förankras ytterligare i personliga 
målsamtal som sker årligen.   
 
Hansson menar vidare att broschyren ”code of conduct” beskriver vilka riktlinjer och regler 
som gäller för New Boliden och dess medarbetare när det gäller utförande av arbetsuppgifter 
och uppförande på arbetsplatsen samt gentemot omvärlden (samhället, miljön och 
marknaden).  
 
Hansson menar att detta hela tiden har funnits inom väggarna hos Bolidenområdet. Han säger 
även att det som står i denna broschyr innehåller allmänna regler och lagar angående 
miljökrav och säkerhetskrav gällande arbetsmiljön. Miljö och säkerhetsarbetet är något som 
Bolidenområdet alltid haft fokus på för att detta är en sådan viktig del för företagets 
verksamhet. Hansson säger att ”vi i Bolidenområdet har alltid strävat efter att sätta våra mål 
under de tillåtna miljövärdena för att vara så miljömedvetna som möjligt och detta ska 
genomsyra varje medarbetare”. Hansson berättar vidare att ”jag personligen är positiv över 
hur mycket vi inom Bolidenområdet fokuserar på miljöfrågor”. Bolidenområdet har även stort 
fokus på säkerhet i arbetsmiljön eftersom gruvbranschen kräver detta. Hansson berättar att de 
nyligen har tagit fram ett lönesystem som delvis baseras på att medarbetaren gått igenom 
vissa säkerhetsprogram för att komma till nästa lönenivå.  
 
Bolidenområdet använder sig av budget när det gäller resursfördelning, kontroll, mätning och 
utvärdering av organisationen. Hansson säger att sedan han började med budgetprocessen har 
man ökat antalet involverade medarbetare i processen. Hansson säger att ”genom att allt flera 
ansvariga medarbetare involveras i processen gör att acceptans och åtagande för budgeten 
säkras på ett bra sätt”. Bolidenområdet använder sig av ett antal nyckeltal men Hansson 
säger att det i huvudsak är några nyckeltal de styr mot och det är kr/ton bruten malm, kr/ton 
anrikad malm samt ton/timme. Dessa nyckeltal är enkla för alla i organisationen att relatera 
sitt arbete till samt att de är relevanta för deras verksamhet.  
 
Bolidenområdets verksamhet bygger på malmtillgången och därför blir detta enligt Hansson 
det största externa hotet som kan drabba verksamheten. Denna fråga diskuteras ofta bland de 
anställda och det är något som ledningen lägger stort fokus på. Därför är prospektering av 
malmfyndigheter något som Bolidenområdet satsar stora resurser på. Pris och minskad 
efterfrågan av Bolidenområdets produkter är inget Hansson känner oro för utan han menar att 
”kan vi säkra tillgången på malm kan vi göra en mer långsiktig planering av en mer 
långsiktig kostnadseffektivisering av verksamheten”. Vidare påpekar Hansson att 
kostnadseffektivitet är något som dagligen strävas efter i verksamheten. 
 
Avslutningsvis menar Hansson att genom arbetet med ”The New Boliden Way” och ”Code of 
Conduct” har de styrdokument som är lika viktiga om inte viktigare än budget. 
Bolidenområdets ledning ställer sig helt bakom dessa kriterier och tror även att medarbetarna 
ställer upp på detta, men detta är en långsiktig process och att det gäller att kontinuerligt 
arbeta med dessa frågor. Han säger även att ett arbete med att införa målstyrning i 
organisationen håller på att utformas där man försöker att bryta ned övergripande mål till mer 
konkreta mål så att medarbetarna förstår helheten. Hansson tror starkt på målstyrning och 
delat upp dessa i olika perspektiv som t ex. produktion, personal, utveckling och miljö.  
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4.5 Intervju med Peter Richardson  
 
Intervju med Peter Richardson, Anrikningschef, Bolidenområdet 
 
Peter Richardson är utbildad bergsingenjör och har arbetat som anrikningschef hos New 
Boliden Bolidenområdet i två år, men han har varit anställd inom koncernen sedan 1994. 
Richardson sitter med i ledningsgruppen för Bolidenområdet. 

4.5.1 Strategisk ekonomistyrning  
 
Richardson definierar strategisk ekonomistyrning som den:  
 

”Långsiktiga strategiska planen som bör sträcka sig över en tio års period där man kan 
se hur investeringar genererar kostnadseffektiviseringar på lång sikt” 

4.5.2 Strategiska ekonomistyrningen i praktiken 
 
Richardson ser mycket positivt på att de kärnvärderingar, mål och visioner som är viktiga har 
uppmärksammats och skrivits ned i form av de två broschyrerna. Vidare säger han att det är 
bra att en ”uppförandekod” har skrivits ned på papper och tror att det inte ska vara något 
problem att följa detta. Dessa värderingar är något som Richardson tror alltid har funnits i 
organisationens företagskultur, men betonar att det är bra att det har skrivits ned på ett mer 
konkret sätt, detta medför att det är lättare motivera dessa till medarbetarna. Om de visioner 
och mål som nu tagits fram i och med New Boliden säger Richardson att ”Det här med 
visioner och mål har funnits i organisationen dessa togs fram i början av 90-talet, men jag 
tror att om man på den tiden frågade killarna på golvet så tror jag inte att de kunde svara på 
vad visioner och mål för organisationen var”. 
 
Richardson hoppas och tror att man denna gång verkligen ska nå ut med det budskap som 
New Boliden vill förmedla med ”uppförandekoden” och ”The New Boliden Way”. Denna 
gång kommer de att arbeta med att verkligen kommunicera ut detta till medarbetarna, inte 
bara dela ut broschyrerna till medarbetarna som de sedan kanske kommer att kasta. I första 
ledet kommer ledningsgruppen att ha ett öppet samtal med alla arbetslagen för att se vart de 
ligger i förhållande till ”The New Boliden Way” och ”uppförandekoden”. Efter att de har 
gjort denna inventering säger Richardson att man måste se hur de ska hjälpas åt för att komma 
rätt spår för gruppen. Sedan ska man även bryta ned detta på individnivå för att se vad varje 
individ tillför gruppen. Om man använder detta arbetssätt tror Richardson att Bolidenområdet 
kommer att lyckas förankra ”The New Boliden Way” i organisationen. Det får inte bara bli en 
pappersprodukt utan det måste kontinuerligt tas upp på möten för att medarbetarna ska 
fokusera på detta. Richardson säger att detta arbete har ännu inte kommit igång utan det är 
tankar från ledningsgruppens sida.  
 
Richardson tror att det är viktigt för både ledningen och medarbetarna att de vet vilka 
värderingar och förhållningssätt som gäller på arbetsplatsen. Han menar att ledningen med 
detta kan försäkra sig om att medarbetarna gör saker på rätt sätt samtidigt som medarbetarna 
vill veta hur de ska jobba och vilka värderingar som gäller för organisationen. Därför tycker 
Richardson att det återigen är kontinuitet och kommunikation som är viktiga faktorer i denna 
process.  
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Richardson säger också att de även har ett utarbetat personalvårdsprogram där man både 
satsar på friskvård för medarbetarna samt att det förekommer nöjesaktiviteter både lokalt för 
avdelningar och för hela organisationen som det avsetts pengar till av Bolidenområdet. 
Richardson tycker att det är viktigt från ledningens sida att försöka delta i störst möjliga mån 
för att föregå och inspirera medarbetarna till ökat deltagande. 
 
Genom den ”uppförandekod” som tagits fram har Bolidenområdet fått nedskrivna regler över 
vad medarbetarna i New Boliden inte får göra och i vilken riktning medarbetarna ska 
eftersträva i sitt arbete menar Richardson. Vidare säger Richardson att man även har infört ett 
lönesystem som ska stödja att ”uppförandekoden” ska efterföljas. 
 
Richardson säger att för att mäta om mål uppnås på anrikningsverket har man främst några 
nyckeltal som man tittar på och jämför detta med budget. Dessa nyckeltal är ton/timme vad 
som körs igenom anrikningsverket och anrikningseffektivitet i procent. Han säger att ett 
flertal andra nyckeltal är framtagna men många av dessa är ganska komplicerade och för att 
den stora massan av medarbetarna ska få en förståelse för om det går bra eller dåligt 
kommuniceras ett fåtal både relevanta och enkla nyckeltal. Richardson säger att de har 
ständiga veckomöten där tjänstemän och förste männen på de olika driftavdelningarna deltar. 
Där informeras hur föregående vecka har varit samt vad som ska hända nästa vecka samt en 
del allmän information. Protokoll förs vid varje möte som sedan sätts upp på varje 
arbetsstation samt på en gemensam anslagstavla för anrikningsverket. Protokollet innehåller 
två delar, en del med textinformation och en del med sifferinformation där nyckeltal, volymer 
mm. anges. Det ligger på varje avdelningschefs ansvar att sätta upp detta protokoll på 
respektive arbetsstation samt att ge övrig information till avdelningarna. Richardson säger att 
för honom är information väldigt viktigt och han lägger ned mycket tid på 
informationshanteringen. Genom detta system tycker Richardson att det har skapats ett stort 
engagemang bland medarbetarna och att informationen skapat ett större kostnadsmedvetande 
hos medarbetarna. De är bättre nu än förr när det gäller kostnadsmedvetenhet hos 
medarbetarna men Richardson tycker att det skulle vara bra om medarbetarna konkret visste 
vad varje moment kostar i pengar om driftstopp skulle inträffa. Idag vet medarbetarna att det 
förstås kostar pengar vid varje driftstopp men inte exakt hur mycket. 
 
Den viktigaste osäkerheten som finns för Bolidenområdet anser Richardson är 
malmtillgången men också hotet från miljölagarna. Han ger ett exempel angående miljölagar 
”vi har ett begränsat utrymme i vårat sandmagasin där vi deponerar vårat slutavfall och där 
vet vi att det är snart fullt och vi ligger i en miljöförhandling för att få bygga ett nytt”. Detta 
tillsammans med malmtillgången säger Richardson är två viktiga faktorer för Bolidenområdet.  
 
Richardson anser att det som fokuseras i och med New Boliden är väldigt viktigt. Han menar 
att ett fokus på medarbetarna och den kommunikation som lyfts fram i ”The New Boliden 
Way” är ett viktigt styrmedel för honom. Richardson säger att han försöker att ständigt föra en 
dialog med sina medarbetare både inom ledningsgruppen och ute på avdelningarna. Han anser 
att alla medarbetare ska kunna ha möjlighet att föra en dialog med sin chef. Detta skapar det 
engagemang, entusiasm och ansvarstagande som New Boliden eftersträvar. Richardson säger 
att det är något han alltid har försökt att använda sig av i sitt ledarskap och tror att de på 
anrikningsverket befinner sig en bra bit på vägen inom detta område. Han anser därför att de 
på anrikningsverket inte kommer att ha några problem att följa ”The New Boliden Way” sätt 
att arbeta på och tycker att detta är ”up to date”. 
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4.6 Intervju med Staffan Sandström  
 
Intervju med Staffan Sandström, Områdeschef, Bolidenområdet 
 
Staffan Sandström är utbildad bergsingenjör och har varit anställd hos New Boliden sedan 
1985. Sandström arbetade först med teknikutveckling (9 år) vid avdelningen för bergmekanik, 
för att sedan bli gruvplaneringschef i Laisvallgruvan och senare gruvchef. Sandström har varit 
gruvchef i tre olika gruvområden inom koncernen. Att vara gruvchef innebär att man är 
operativt ansvarig för produktionen vid en gruva och det har Sandström varit i 10 år. 
Sandström har varit områdeschef för Bolidenområdet sedan 1 november, 2005 och 
tillförordnad sedan 15 augusti, 2005. Sandström sitter även med i ledningsgruppen för AO 
gruvor och är ordförande för ledningsgruppen i Bolidenområdet. 

4.6.1 Strategisk ekonomistyrning 
 
Sandström säger när det gäller den strategiska ekonomistyrningen inom Bolidenområdet är 
det sagt från koncernen att: 
 

”Vi ska vara konkurrenskraftig över en konjunkturcykel, vi ska vara långsiktigt lönsamma 
och ha ett avkastningskrav på 10 %. Och för att kunna klara detta ska vi vara så 
kostnadseffektiva som möjligt.” 

 
Sandström menar för att de ska kunna ha en relativt hög lönsamhet under goda tider och inte 
blöda fruktansvärt under dåliga tider så måste de hela tiden jobba med så låga enhetskostnader 
som möjligt eftersom de inte kan påverka prisbilden. Enligt Sandström så är de två strategiska 
faktorerna för Bolidenområdet produktionskostnader och malmreserven. Sandström menar att 
malmtillgången är den viktigaste strategiska frågan. Sandström anser att malmreserven och 
produktionskostnader är faktorer som är starkt beroende av varandra i Bolidenområdets 
strategiska ekonomistyrning. Sandström säger att den strategi som Bolidenkoncernen har är 
att utvinna mineraler och smälta metaller, samt att dessutom ha en balans mellan smältverk 
och gruvor. För att kunna uppfylla denna strategi ingår även prospektering av malm eftersom 
de strävar för att vara självförsörjande av malm. Denna strategi är något som de alltid arbetar 
efter och ser den som det enda alternativet. Vidare säger Sandström att strategin sätter gränser 
för vad Bolidenområdets gruvor ska leta efter och det är zink och koppar, inte guld, diamanter 
och järnmalm mm. guld som många förknippar med Bolidenområdet är en mycket lönsam 
biprodukt som ingår i de malmer som bryts och anrikas. Den strategiska planen 
Bolidenområdet har i dag sträcker sig till år 2017. 

4.6.2 Strategiska ekonomistyrningen i praktiken 
 
Sandström anser att engagemang inom företaget är en av de viktigaste värderingarna som 
New Boliden och Bolidenområdet vill förmedla till sina medarbetare. Att alla är engagerade 
och är villiga att göra ett bra jobb och ställa upp för företaget är viktigt menar Sandström. 
Sedan säger Sandström att något som koncernen trycker på och tycker är viktigt är att de har 
en säker arbetsmiljö samt att produkten ska framställas på ett miljövänligt sätt. Sandström 
nämner att dessa värderingar har funnits under en längre period inom Bolidenområdet, men i 
och med New Boliden har det kanske utformats och formulerats på ett bättre sätt. Sandström 
menar att de dokument som koncernen nu tagit fram i koppling till namnbytet kommer rätt i 
tiden för Bolidenområdet och koncernen. 
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Han menar att de just nu även håller på att omdana verksamheten eftersom de från att varit på 
väg ut ur branschen i 2000 – talets början nu blivit en stabil aktör på marknaden. Sandström 
säger att investeringsnivån de senaste 2-3 åren varit på en acceptabel nivå och bidragit till 
New Bolidens framgång den senaste tiden, men att New Bolidens alla gruvor står inför stora 
omstruktureringar med produktionsnivåer och tekniker för att bli framgångsrika även på 
längre sikt, så även Bolidenområdet. Detta innebär att mycket nytt är på gång när det gäller att 
utveckla teknik och människor. ”The New Boliden Way” är ett bra hjälpmedel för att skapa 
denna utveckling tycker Sandström. Den uppförandekod som koncernen tagit fram tycker 
Sandström också är bra men han tycker det som står i denna är till stor del sunt förnuft och 
sådant som genomsyrat verksamheten tidigare. Sandström säger vidare att det som står i de 
två dokumenten är något som han helt ställer sig bakom.  
 
Sandström säger att dokumentet ”The New Boliden Way” är något väldigt nytt inom 
organisationen och första gången han tog del av detta material var den 16 februari 2005, och 
då fanns det endast en version på engelska eftersom koncernen även har verksamheter i Irland 
och Finland. Sandström fick då till uppgift att förmedla budskapet genom organisationen i 
egenskap av att han hade avdelningsansvar inom Bolidenområdet och satt i dess 
ledningsgrupp. Det första kravet var att dokumentet skulle översättas till svenska annars 
tyckte ledningsgrupperna i de olika produktionsområdena i Sverige att det skulle vara svårt att 
förmedla budskapet till medarbetarna. Den svenska versionen kom i oktober 2005 så de är 
inte så långt komna i arbetet att kommunicera ut budskapet till Bolidenområdets medarbetare. 
Men ett OH- material har tagits fram för att de ansvariga för de olika skiftlagen ska kunna gå 
igenom dokumentet med medarbetarna. Sedan ska skiftlagen sätta sig ned och diskutera 
dokumentet för att ta ut saker som de tycker är viktiga att arbeta med. Sandström tror inte det 
får ett genomslag om allt ska införas och tas emot på en och samma gång. Medarbetarna får 
då inte den förståelsen för det ledningen vill förmedla anser Sandström. Vid de enskilda 
utvecklingssamtal som görs en gång per år säger Sandström att även då ska det lyftas fram 
vissa saker som man diskuterar och då främst det som står i ”uppförandekoden”. 
Bolidenområdet har parallellt med jobbet att planera införandet av ”The New Boliden Way” 
och ”uppförandekoden” arbetat fram ett nytt lönesystem partgemensamt fack och företag, 
som går hand i hand med dessa dokument. Det kommer att motivera medarbetarna att ta till 
sig budskapet i dokumenten. Ett kliv till nästa lönesteg ska motiveras genom att ett visst 
uppförande och kunnande om vad som New Boliden står för genom dessa två dokument. 
Sandström menar att förut var det bara arbetsskicklighet och tid i företaget som motiverade ett 
högre löneläge. 
 
Den största skillnaden vad det gäller kärnvärderingar för Bolidenområdet är att New Boliden 
nu trycker på värderingar som engagemang, ansvarstagande och entusiasm, det är något nytt 
som tillkommit tycker Sandström. Han säger att dessa frågor är väldigt intressanta att arbeta 
med i organisationen. Sandström tillägger att det har gjorts försök förut med att förmedla 
kärnvärderingar, strategi och vision för organisationen genom ett snarlikt dokument som ”The 
New Boliden Way” men de har inte fullt ut lyckats förmedla budskapet till medarbetarna. 
Sandström menar att om New Boliden ska lyckas förmedla detta övergripande 
strategidokument till medarbetarna måste organisationen låta det ta tid för att medarbetarna 
ska få sätta sig in och arbeta med detta. Sandström säger att förra gången förmedlades 
informationen genom ett möte och Sandström upplevde att det blev som ”korvstoppning”. 
Därför säger Sandström att Bolidenområdets ledningsgrupp på uppdrag av koncernledningen 
diskuterat fram detta arbetssätt för att vara säkra att medarbetarna ska vara motiverade att ta 
till sig av det som de vill förmedla. 
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Sandström säger att den uppförandekod som New Boliden tagit fram är ett dokument som tar 
upp många medarbetaraspekter som organisationen ska följa som t ex. säkerhetsföreskrifter, 
arbetstider, drogpolicy, mobbing mm. och Sandström tillägger att det nya lönesystemet är ett 
sätt att motivera medarbetarna att följa dessa regler och policys. Sandström säger vidare att 
medarbetarna varje år ska genom utvecklingssamtal med närmaste chef gemensamt bedöma 
om bl a föreskrifter och regler följts, allt enligt fastslaget bedömningssystem, och på så sätt 
komma vidare i lönestegen. Sandström menar att detta system gör att det blir snarlikt en 
individuell lönesättning för medarbetarna något som var omöjligt förut. Sandström säger att 
allt skulle bedömas kollektivt. 
 
För att medarbetarna ska uppfylla de ekonomiska mål som Bolidenområdet satt upp säger 
Sandström att de numera försöker bryta ned målen så att varje individ ska förstå vad olika 
arbetsmoment bidrar till helheten. Sandström säger att de först ställer upp mål sedan 
formulera man handlingsplaner för att dessa mål ska uppfyllas. Efter att handlingsplaner är 
formulerade går de ut till driften och försöker förmedla detta. De nyckeltal ledningsgruppen 
använder sig av är produktivitetsmått som ton/timme och kostnadsmått som kr/ton malm. 
Sandström säger att ute i gruvorna använder de sig av bl a ton/vecka, salvor/vecka och % 
brutet gråberg (haltmål). Bolidenområdet använder sig även av en del mjuka nyckeltal säger 
Sandström, det handlar då om bl a yttremiljö, arbetsmiljö mm. Sandström menar att målen 
måste brytas ned till förståeliga mål för medarbetarna för att de ska känna delaktighet till det 
slutliga målet samt att de på så sätt arbetar med större precision när de utför sina specifika 
arbetsmoment. Sandström menar att det är väldigt svårt att bryta ned målen, han menar att det 
är svårt att hitta de som är relevanta.  
 
Malmtillgången är den absolut den största strategiska osäkerhet som Bolidenområdet har 
säger Sandström. Denna osäkerhet försöker de minska genom att verksamheten även 
innefattar en prospekteringsenhet som kontinuerligt prospekterar efter malm i 
Bolidenområdet. En annan är förstås kostnader som de inte kan påverka eftersom de inte kan 
påverka priset på koppar och zink säger Sandström. Exempel på sådana kostnader kan vara 
priset på dieselolja och elpriser, dessa kostnadsposter är viktiga för Bolidenområdet säger 
Sandström. Miljökrav som EU ställer är också en osäkerhet menar Sandström, han säger att 
de givetvis inte ska skada miljön mer än vad som behövs för att driva verksamheten men det 
får inte bli orimliga miljökrav. Sandström säger vidare att det är deras branschorganisation 
som övervakar vad som händer i EU angående miljölagar. Det utförs en väl utvecklad 
lobbyverksamhet i EU-parlamentet av branschorganisationen för att miljölagar inte ska bli för 
orimliga inom EU säger Sandström. Att bevara miljön är väldigt viktigt tycker Sandström 
men han menar att miljölagarna inom EU inte får skapa osund konkurrens. 
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4.7 Sammanfattning av den empiriska studien 
 
Vi har i tabell 4.1 valt att sammanfatta det viktigaste som framkom i vår empiri angående 
Bolidenområdets strategiska ekonomistyrning.  Tabellen beskriver vad de tre respondenterna 
lyft fram som viktigt. Detta innebär att vi valt att utelämna respondenters ståndpunkter i vissa 
fall eftersom det beskrivits och framhållits på ett bättre sätt av någon annan respondent.    
 
 
Tabell 4.1 Sammanfattning av empirin 
 

Strategiska 
Styrfaktorer 

Peter Hansson 
Områdescontroller 

Peter Richardson 
Anrikningschef 

Staffan Sandström 
Områdeschef 

Företagskultur 
 

- Stark förankrad 
- ”The New Boliden Way” (focus 
på kärnvärderingar) 

- Starkt förankrad 
- Mål, visioner & 
  Kärnvärderingar  

- Starkt förankrad 
- ”The New Boliden Way” 

Ideologier 
 

Lyfts fram genom “The New 
Boliden Way” 

Lyfts fram genom “The New 
Boliden Way” 

Lyfts fram genom “The New 
Boliden Way” 

Motivation                                   engagemang 
Kärnvärderingar      ansvarstagande 
                                entusiasm 

Kommunikation   Öppen dialog mellan 
medarbetarna och dess 
överordnad 

 

Ideologi som 
gränsskapande 

- ”Code of Conduct” 
- ”The New Boliden Way” 

- ”Code of Conduct” 
- ”The New Boliden Way” 

- ”Code of Conduct” 
- ”The New Boliden Way” 

Agentteorin - Lönesystemets uppbyggnad - Lönesystemets uppbyggnad - Lönesystemets uppbyggnad 
Budget                            åtagande  

Delaktighet      
                           acceptans                    

  

BSC Mål för olika perspektiv inom 
organisationen 

 Styrning i olika perspektiv 

Nyckeltal Enkla att relatera till sin specifika 
arbetsuppgift 

- Mätning av måluppfyllelse 
- Få och Relevanta 

Nedbrutna mål för att 
medarbetarna skall se helheten 

Informationssystem - Informationsmöten 
- Målsamtal 

- Veckomöten 
- Protokoll 
- Anslagstavla 

- Branschorganisationer 
- lobbyverksamhet 
- prospektering 

Benchmarking Intern jämförelse mellan 
gruvorna  

  

S.W.O.T – analys Malmtillgång 
 

- Malmtillgång 
- Miljölagarna 

- Malmtillgång 
- Miljölagarna 
- Diesel & El 
- Tekniska 
   kostnadsbesparingar 
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5. ANALYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Synen på strategisk ekonomistyrning i New Boliden Bolidenområdet 
 
Utifrån vår empiri framkom det att våra respondenter som sitter i ledningsgruppen för 
Bolidenområdet definierar den strategisk ekonomistyrning på följande sätt: 
 

”Fokusera på strategiska kärnfrågor som exempel personal, miljö, kostnadseffektivitet 
och bryta ned strategierna i tydliga mål samt att långsiktigt driva igenom dessa mål samt 
skapa kännedom om vad som driver oss alla i organisationen.” (Peter Hansson, 
Områdescontroller) 

 
”Långsiktiga strategiska planen som bör sträcka sig över en tio års period där man kan 
se hur investeringar genererar kostnadseffektiviseringar på lång sikt.” (Peter Richardson, 
Anrikningschef) 

 
 ”Vi ska vara konkurrenskraftig över en konjunkturcykel, vi ska vara långsiktigt 
lönsamma och ha ett avkastningskrav på 10 %.  Och för att kunna klara detta ska vi vara 
så kostnadseffektiva som möjligt.” (Staffan Sandström, Områdeschef) 

 
Gemensamt för alla respondenternas definitioner i Bolidenområdet är att den strategiska 
ekonomistyrningen handlar om ett långsiktigt perspektiv där kostnadseffektivitet är i fokus. 
Det var dock bara en av respondenternas definitioner innehöll den externa fokuseringen som 
teorin beskriver. En orsak till detta kan vara att Bolidenområdet befinner sig i en speciell 
situation när det gäller marknadsfaktorer (detta kommer att beskrivas senare i analysen). 
Simmonds (1981), Bromwich (1988) och Clark (1995) menar alla att strategisk 
ekonomistyrning till stor del handlar om extern fokusering för en organisation där det gäller 
att bevaka konkurrenter, värdeökande faktorer och organisationens position, det gäller att 
upprätthålla sin konkurrensposition på lång sikt genom att organisationen analyserar 
konkurrensfördelar från olika perspektiv.  
 
När man analyserar Sandströms, områdeschef för Bolidenområdet, definition antyder den 
direkt att New Boliden skall vara konkurrenskraftiga över en konjunkturcykel, vilket visar på 
att New Boliden ser på den strategiska ekonomistyrningen som ett hjälpmedel att skapa 
uthålliga konkurrensfördelar. Bromwich (1988) menar att den strategiska ekonomistyrningen 
syftar till att skapa uthålliga konkurrensfördelar för att klara av konjunkturcyklar. 
 
 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera den empiriska studie som genomförts hos New 
Bolidens affärsområde Bolidenområdet. Vi kommer att analysera resultatet av de tre 
intervjuer vi genomfört med personer sittande i ledningsgruppen för Bolidenområdet 
genom att jämföra resultatet med den teoretiska referensram vi ställt upp för studien. Vi 
kommer att följa den teoretiska struktur som Robert Simon ställt upp för Strategisk 
ekonomistyrning. 
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Hansson, områdescontroller för Bolidenområdet, var den enda som i sin definition uttryckte 
att strategisk ekonomistyrning även handlar om att identifiera interna faktorer från ett 
strategiskt perspektiv i likhet med Clark (1995) som belyser att ett grundelement i strategisk 
ekonomistyrning är intern data från ett strategiskt perspektiv. När man analyserar de tre olika 
definitionerna vi fick på strategisk ekonomistyrning av våra respondenter ser man att den 
stora skillnaden ligger i hur de väljer att formulera sin definition. Alla tre definierade 
strategisk ekonomistyrning i samma linje som det framkom i vår teoretiska referensram. En 
orsak till detta kan vara att New Boliden nu är inne i ett arbete att införa det övergripande 
strategidokument ”The New Boliden Way To World Class”.  

5.2 Värderingsstyrmodellen 
 
Utformning 
 
Sandström beskriver att New Bolidens kärnvärderingar entusiasm, ansvarstagande och 
engagemang är något som skall genomsyra det dagliga arbetet i hela organisationen. 
Innebörden i dessa kärnvärderingar skall enligt Sandström inspirera medarbetarna till 
kreativitet, entreprenörskap och lagarbete samt att i varje avseende göra sitt yttersta för att 
utveckla Bolidenområdets potential. Hansson säger att medarbetarna skall känna ett ansvar 
gentemot företaget och dess omgivning. Vi tror att med hjälp av dessa kärnvärderingar 
försöker Bolidenområdet skapa en medarbetare som skall känna motivation till sin 
arbetsuppgift genom att uppnå självförverkligande genom en kreativ och innovativ 
arbetsmiljö. Detta är i linje med Hertzbergs arbetsmotivationsteori som bygger på Maslows 
behovsteori där förhållandet på arbetsplatsen måste vara tillfredställande för att medarbetaren 
inte skall vantrivas samt att villkoren för arbetsuppgiften måste vara stimulerande för att det 
skall vara motiverande för medarbetaren (Robbins, 2001). Alla tre respondenter anser att 
Bolidenområdet som organisation har en strakt förankrad företagskultur där grundläggande 
värderingar funnits under en längre tid och att det är positivt att de har blivit mer 
uppmärksammat och nedskrivet i form av ”The New Boliden Way”. Vi bedömer att detta 
styrdokument tydligt faller in i värderingsstyrmodellen när det representerar både Sandströms 
(2000) definition på företagskultur som han menar är organisationens gemensamma 
traditioner och normer samt den kultur som kommer att styra och påverka hur individer i 
organisationer kommer att uppföra sig och Brunson (1982) definition på företagsideologi som 
beskriver hur saker är och hur de bör vara. När man analyserar är detta ett bevis för att 
Bolidenområdet sedan tidigare haft en stark företagskultur där oskrivna regler ”normer” 
funnits inom organisationen och som är ett led till det kognitiva beteende hos medarbetarna 
som enligt Häckner (1996) är viktigt när det gäller företagskultur. 
 
Förmedling 
 
New Boliden har under året arbetat med att införa det övergripande styrdokument ”The New 
Boliden Way”. Detta styrdokument skall förmedla den företagskultur som New Boliden vill 
uppnå. ”The New Boliden Way” skall binda samman vision, mål och verksamheten med 
funktionella strategier, kärnvärderingar och varumärkesvård. Richardson ser väldigt positivt 
på de kärnvärderingar, mål och visioner som har skrivits ned i ”The New Boliden Way” och 
anser att det är lättare att motivera dessa till medarbetarna nu än tidigare. New Bolidens 
koncernledning har genom att skapa detta övergripande styrdokument försökt i enlighet med 
Burns och Scapens (2000) att införa en formell förändring i organisationen. Burns och 
Scapens (2000) menar att formella förändringar sker via designade dokument.  
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Richardson menar att nyckeln till att få ett genomslag bland medarbetarna är att vi måste 
arbeta, som en ständig process, med detta budskap genom att föra en ständig dialog i detta 
ämne mellan ledning och medarbetare. Alla inom ledningsgruppen är överens om denna 
arbetsmetod eftersom tidigare försök att förmedla liknande budskap hade misslyckats, 
Sandström säger att vid ett tidigare tillfälle har koncernen förmedlat informationen genom ett 
informationsmöte utan någon uppföljning vilket ledde till att ingen fick förtroende för 
koncernens vilja. Robbins (2001) anser att ledningens uppgift är att agera på ett sätt som 
stämmer överens med budskapet som förmedlas. Det gäller för ledningen att rätta signaler 
sänds ut för att medarbetarna skall förstå, tro och acceptera ledningens budskap. Ledningen 
bör skapa en kommunikation som ger en ömsesidig förståelse kring budskapet. Dessa tankar 
som respondenterna beskriver stöds av Robert och Scapens (1985) som framhåller att 
förmedla en förändring är en ständig process där ledningen arbetar för att regler skall övergå 
till normer.  Vi anser att Bolidenområdets sätt att förmedla sitt budskap till medarbetarna i 
enlighet med teorin grundar sig på tidigare erfarenheter där budskapet förmedlats till motsatts 
till de teorier som tagits upp i denna studie. Vidare i enlighet med resultatet i empirin bör det 
inte uppstå svårigheter för medarbetarna att acceptera det budskap som ledningen vill 
förmedla. Detta eftersom de normer som finns inom organisationen stämmer väl med 
budskapet.    

5.3 Gränsskapande styrmodellen 
 
Utformning 
 
Som en del i ”The New Boliden Way” har New Boliden koncernen tagit fram en 
uppförandekod som beskriver hur medarbetarna skall förhålla sig och agera. Richardson 
beskriver detta dokument som nedskrivna regler över vad medarbetarna i New Boliden inte 
får göra och i vilken riktning medarbetarna skall eftersträva i sitt arbete. Hansson säger att det 
förhållningssätt gäller så väl på arbetsplatsen som gentemot omvärlden. Hansson säger att 
mycket av det som står i dokumentet är regler och lagar angående miljökrav och 
säkerhetskrav gällande verksamheten. Detta miljö och säkerhetsarbete är något som 
Bolidenområdet alltid har haft fokus på eftersom det är en viktig del för företagets 
verksamhet. Detta resonemang är något som samtliga respondenter anser vara de viktigaste 
gränserna inom New Boliden och det är något som för medarbetarna är en självklarhet i det 
dagliga arbetet. Vi anser att denna uppförandekod faller väl in under Simons (1995) 
gränsskapande styrmodell eftersom den syftar till att på ett klart och tydligt sätt beskriva inom 
vilka gränser New Bolidens organisation skall arbeta. Vi bedömer också att detta dokument är 
en del i den företagskultur som Bolidenområdet byggt upp och som New Boliden nu tydligt 
vill lyfta fram i hela koncernen. De gränser som Bolidenområdet vill skapa är i linje med 
Brunson (1982) och Ouchi (1980) som menar att organisationen kan genom att skapa en stark 
ideologi sätta gränser och kontrollera medarbetarnas handlande, vilket i förlängningen leder 
till att individuella beslut tas i enlighet med organisationens policy.  
 
Förmedling 
 
Richardson menar att uppförandekoden skall på samma sätt som ”The New Boliden Way” 
förmedlas genom en ständigt pågående process. En dialog skall kontinuerligt föras angående 
innehållet i dessa två dokument på de obligatoriska veckomötena. För att förstärka och 
förbättra att fokus ligger på rätt innebörd kommer ledningen i samförstånd med medarbetarna 
att ta ut viktiga punkter som respektive arbetsplats känner är viktigt och som de behöver 
arbeta med.  
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Robbins (2001) menar att skapa en ömsesidig förståelse kring budskapet bland medarbetarna 
kommer de att lättare acceptera och känna engagemang för det budskap som förmedlas av 
ledningen. För att stödja införandet av uppförandekoden samt att den skall efterföljas av 
medarbetarna har ledningen utformat ett lönesystem som bygger på att medarbetarna måste 
lära sig och följa de instruktioner som står i uppförandekoden, detta för att på ett positivt sätt 
kunna påverka sin individuella löneutveckling. Sandström menar att detta är ett sätt att 
kontrollera att medarbetarna följer dessa regler. Enligt Jensen och Meckling (1976) måste 
ledningen utforma system som minimerar risken att individer handlar i strid mot 
organisationens intresse, detta genom att förflytta en del av risken till medarbetarna. Genom 
lönesystemet kan man anta att Bolidenområdet vill delegera ansvar och fördela ut risk ned till 
medarbetarna för att på så sätt ge ledningen möjlighet att kontrollera medarbetarna på distans, 
vilket vi anser överensstämmer med agentteorin (Eisenhardt, 1989).  

5.4 Diagnostiska styrmodellen 
 
Utformning  
 
Hansson säger att Bolidenområdets ledning använder sig av budget när det gäller 
resursfördelning, kontroll, mätning och utvärdering av organisationen. Hansson menar att 
Bolidenområdet vill lyfta fram budgetprocessen för att skapa delaktighet och åtagande genom 
att involvera medarbetarna. Vidare beskriver Hansson att Bolidenområdet strävar också efter 
att skapa målbilder för olika perspektiv som tillexempel produktion, personal, utveckling och 
miljö. Utifrån dessa uppsatta mål tar man sedan fram handlingsplaner för respektive 
perspektiv och detta leder till att man ska på ett bättre sätt uppnå det övergripande målet. 
Samtliga respondenter understryker vikten av att även använda sig av nyckeltal för att 
organisationens övergripande finansiella mål skall uppnås. Vi anser att Bolidenområdet 
använder sig av budgeten enligt de tankar som Arwidi och Samuelson (1999) för, där 
budgeten ger underlag för att styra och kontrollera verksamheten på distans samt att använda 
sig av budgeten som underlag för att se avvikelser samt utvärdering av dessa. Vi ser även att 
ledningen lyfter fram budgetprocessen där de vill involvera medarbetarna för att i enlighet 
med Mellemvik, Monsen och Olson (1988) skapa delaktighet och åtagande och på så sätt 
säkra acceptans. Bolidenområdets ledning ser möjlighet till ökad finansiell måluppfyllelse 
genom att sätta upp mål även för andra perspektiv inom organisationen. Vilket vi anser är det 
Kaplan och Nortons (1992) menar när de säger att för att mäta och utvärdera dagens 
verksamheter krävs styrning i flera perspektiv. 
 
Förmedling 
 
För att förmedla budget och skapa delaktighet menar Hansson att budgetprocessen skall 
involvera fler medarbetare och samtidigt genom detta skapas ett tydligare åtagande. Genom 
att utforma nyckeltal och budget i samråd med medarbetarna så förmedlas samtidigt de mål 
som ledningen strävar efter. Framförallt blir detta tydligt då de nyckeltal som används i 
Bolidenområdet var utformade på ett sätt så att medarbetarna i sitt dagliga arbete kan relatera 
sin arbetsuppgift till de nyckeltal som ligger till stöd för att budget ska uppnås. Enligt Simons 
(1995) är det viktigt att välja rätt nyckeltal som ska stödja den budget ledningen arbetat fram 
för att den ska tillföra det värde ledningen vill uppnå. Detta anser vi vara helt i den riktning 
som Simons (1995) menar när han säger att ”det som mäts blir gjort”, nyckeltalen måste 
utformas så att medarbetarna relaterar detta till deras arbetsuppgift så att de inte gör fel saker 
samt att det ska skapa medvetenhet om organisationens strategiska inriktning (Langfield-
Smith, 1997).  
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Det vi vid analys kan utläsa av Hanssons beskrivning av hur Bolidenområdets diagnostiska 
styrmodell är uppbyggd är att dess utformning leder till att förmedling av budskapet är 
kontentan av utformningen.  

5.5 Interaktiva styrmodellen 
 
Utformning 
 
Inom Bolidenområdet ligger den stora strategiska osäkerheten på malmtillgången, vilket våra 
respondenter framhåller. De betonar att de befinner sig i en speciell situation när det gäller 
osäkerheter och konkurrensförhållanden. Sandström säger att den malm de bryter och anrikar 
kommer de att kunna sälja. Eftersom Bolidenområdet ej kan påverka priset på deras produkter 
utan det är marknaden som sätter priset leder detta till att det ligger ett fokus på den inre 
effektiviteten i form av kostnadseffektivisering. Hansson menar att de jämförelser de gör är på 
ett internt plan där de jämför olika funktionsenheters effektivitet för att söka effektiviseringar. 
Det enda externa hot, förutom malmtillgången, som Sandström anser finns och som de kan 
påverka är de miljökrav som EU sätter. Alla respondenter beskriver att Bolidenområdet 
försöker säkra och hålla sig väl informerad om strategiska osäkerheter, detta genom ständig 
prospektering efter nya malmfyndigheter samt Sandström påpekar att deras 
branschorganisation för en lobbyverksamhet i EU parlamentet. Vid analys kan man se att den 
balans som Simons (1995) hävdar ska finnas mellan de olika styrmodellerna inte återfinns i 
Bolidenområdets strategiska ekonomistyrning och med det menar vi att den interaktiva 
modellen inte är så betydande i den bemärkelsen som Simons antyder. Bolidenområdets 
specifika marknadssituation och att malmtillgången är den största osäkerheten gör att vi anser 
att en balans ändå återfinns genom interna fokuseringar inom verksamheten. Ett tydligt 
exempel på detta är att Bolidenområdet använder sig av vad Julien (1993) kallar intern 
benchmarking som är ett sätt att hitta effektiviseringar genom att jämföra funktionsenheter 
inom organisationen. Vi menar att genom att Bolidenområdet inte direkt kan styra över de 
viktigaste osäkerheterna så kommer utformningen att vara oförändrad oavsett vilka strategiska 
val som ledningen genomför vilket stöds av de antaganden som våra respondenter framhåller. 
 
Förmedling 
 
Richardson beskriver att de använder sig av veckomöten för att förmedla information 
angående löpande driftsinformation innehållande ekonomi, nyckeltal samt andra händelser 
som berör verksamheten. Veckomötena protokollförs i två delar, ett innehållande 
textformation och en del innehållande sifferinformation, som sedan sätts upp vid alla 
arbetsstationer. Vidare säger Richardson att informationshanteringen är en väldigt viktig del i 
hans arbete som anrikningschef där han anser att det är viktigt att medarbetarna kan föra en 
dialog med sin chef. Den interaktiva styrmodellen skall säkerställa och behandla strategiska 
osäkerheter i form av ständig dialog mellan ledning och medarbetare samt sökandet efter nya 
möjligheter (Simons, 1995). Vi anser att Bolidenområdet är väl medvetna om att ett väl 
utformat och fungerande informationssystem skapar mervärden genom en engagerad och 
kreativ organisation, på samma sätt som Simons (1995) vill att en del av den interaktiva 
styrmodellen skall ge. Vid analys anser vi att Bolidenområdet fokuserar mest på den inre 
effektiviteten då är det viktigt att det interna informationssystemet är anpassat så att 
medarbetarna får den information de behöver för att på ett så effektivt sätt som möjligt utföra 
sina arbetsuppgifter (jmf Hedberg & Jönsson 1978, Lindvall 2001).  
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Vidare kan man se att Bolidenområdet i likhet med Robert och Scapens (1985) ser styrningen 
som en ständigt pågående process där nyckeln till en lyckad strategisk ekonomistyrning 
återfinns genom en öppen dialog. 

5.6 Avslutande analys 
 
Bolidenområdets strategi är att utvinna mineraler och smälta metaller samt att ha en balans 
mellan smältverk och gruvor och detta på ett kostnadseffektivt sätt. Simons (1995) styrmodell 
gällande strategisk ekonomistyrning uppnås organisationens strategi genom ett samspel 
mellan de fyra styrmodellerna. Vi tror att om man enligt Simons (1995) sammankopplar de 
olika styrmodellerna för Bolidenområdet ser man ett mönster där stor fokus ligger på den inre 
effektiviteten. Orsaken till detta kan vara Bolidenområdets speciella marknadssituation som 
till stor del präglas av tillgången på malm. De styrmodeller som ska bidra till att söka 
möjligheter till nya affärsområden och strategier inriktar sig istället mot att söka möjligheter 
inom verksamheten. Något som stödjer att denna balans återfinns är att alla delar av Simons 
styrmodell verkar i samma riktning där kostnadseffektivitet och en fokus på inre effektivitet är 
genomgående för hela Bolidenområdet. Vi har valt sammanfatta Bolidenområdets strategiska 
ekonomistyrning utifrån Simons (1995) styrmodell i figur 5.1 nedan.  
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 5.1 ”Sammanställning av den strategiska ekonomistyrningen i Bolidenområdet” 
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6. AVSLUTNING 
 
 
 
 
 

6.1 Slutsats 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledningen i en affärsenhet i 
en stor organisation arbetar med den strategiska ekonomistyrningen. Mer specifikt vill vi 
undersöka vilka aspekter i den strategiska ekonomistyrningen som ledningen vill förmedla. 
 
Utifrån vår undersökning kan man se att ledningen inser vikten av den strategiska 
ekonomistyrningens betydelse, där en företagskultur är ett viktigt styrhjälpmedel som 
understödjer den traditionella ekonomistyrningen. Ledningen för organisationen anser att det 
är viktigt att de kärnvärderingar och normer som organisationen står för förmedlas till 
medarbetarna för att organisationens långsiktiga vision och mål ska infrias. Detta för att 
medarbetarna ska känna engagemang och kreativitet i sin arbetsuppgift. Genom att ledningen 
begränsar organisationens handlingsutrymme genom att sätta gränser för vad som inte är 
tillåtet understöds ledningens strävan till att uppnå att kärnvärderingar bildar grunden för den 
företagskultur som ledningen eftersträvar. Kontroll och mätning av medarbetarna anser 
ledningen är en viktig aspekt i den strategiska ekonomistyrningen. Genom att ledningen 
använder sig av relevanta mål som är nedbrutna till operationellt förståeliga nivåer förstärker 
man den måluppfyllelse som avses med denna aspekt. Allt för att medarbetarna ska känna 
engagemang och se helheten. Undersökningen visar att specifika marknadsförhållanden för en 
organisation skapar andra perspektiv inom den strategiska ekonomistyrningens modeller. När 
externa marknadsfaktorerna är få och svåra att påverka riktas resurser för extern fokusering 
istället till internt möjlighetssökande.  
 
Vidare är vårt syfte att undersöka hur ledningen agerar för att förmedla den strategiska 
ekonomistyrningen.   
 
Genom att ledningen utformat den strategiska ekonomistyrningen där medarbetarnas 
delaktighet tillvaratas, har man lagt en grund för att förmedla budskapet som en helhet till 
organisationen. Delaktighet bland medarbetarna skapar även för ledningen den acceptans som 
eftersträvas vid förmedling av budskap. Studien visar att en ständig dialog mellan ledning och 
medarbetare ger den förståelse som krävs för att medarbetarna skall tillgodogöra sig budskap 
som förmedlas. Det undersökta företagets koncernledning har arbetat fram ett dokument som 
beskriver den strategiska ekonomistyrningen som koncernen vill förmedla. Ledningen i det 
undersökta företaget har sedan fått till uppgift att själva arbeta fram ett sätt att förmedla 
innehållet i dokumentet till sina medarbetare. Detta kommer att ske genom ett kontinuerligt 
arbete där medarbetarna själva lyfter fram det som de tycker är viktigt och behöver bli bättre 
på. Ledningen förstår vikten av att förmedla innebörden med detta dokument och för att 
medarbetarna ska ta till sig detta måste det ske genom en ständig process som ledningen inser 
kommer att ta tid för att ge ett bra resultat. Det är genom detta arbetssätt som budskapet 
förankrar den strategiska ekonomistyrningen.  

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser som baseras på den analys som 
redovisats i föregående kapitel. Slutsatsen skall klarlägga och besvara det syfte vi ställt för 
vår studie. Kapitlet avslutas med avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning
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6.2 Avslutande diskussion  
 
I denna studie undersöktes ett företag som under senare tid genomgått förändringar genom 
sammanslagning och omstrukturering vilket resulterat i ett namnbyte. Den nya 
koncernledningen har lagt stort fokus på den strategiska ekonomistyrningen för att visa både 
intressenter och medarbetare att organisationen nu står inför en ljusare framtid. Genom att 
belysa kärnvärderingar, strategi, mål och visioner samt beskriva vägen till att uppnå dessa 
visar detta att dagens företagsledningar inser att styrning inte bara handlar om mätning, 
kontroll och uppföljning utan flera perspektiv som innefattar emotionella och sociala aspekter 
krävs för att skapa uthålliga konkurrensfördelar. Företag som under en längre period haft 
negativ utveckling vill genom moderna styrformer skapa förutsättningar som tillvaratar 
organisationers unika resurser genom att lyfta fram och kontinuerligt förbättra dessa. Det 
mesta talar för att nyckeln återfinns i organisationers företagskultur där det gäller att skapa 
kommunikation och förståelse för ledningens visioner och mål. Samtidigt som man skapar en 
positiv bild som visar att ledningen verkligen tror på organisationen. Studien visar att 
ledningen anser att det bör vara den balans som strategisk ekonomistyrning eftersträvar 
genom att belysa vikten av de emotionella och sociala styrhjälpmedlen. 
 

“If we want things to stay as they are, things will have to change” 
 

(Burns & Scapens, 2000) 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att följa upp resultatet av denna studie skulle det vara intressant att genomföra en liknande 
studie i ett senare skede för att bekräfta och belysa fler aspekter i den strategiska 
ekonomistyrningen. Att fokusera studien på ett bredare antal respondenter och samtidigt se 
utvecklingen utifrån ett implementerings perspektiv för att bekräfta denna studies resultat.  
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INTERVJUMALL 

 

Bilaga (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vad har du för titel? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter? 

 Vad är ditt ansvarsområde? 

 Hur definierar Ni strategisk ekonomistyrning? 

 Hur lyder Er affärsidé? 

 Vad är Er strategi och vision?  

 Vilka rapporteringssystem använder Ni er av? 

 Har Ni något belöningssystem? 

 Har New Boliden några uttalade regler för vad som inte är tillåtet, beslutsfattande, 

beteende samt utåt gentemot omgivningen exempelvis lagar, affärssed och etik? 

 Vad/hur gör Ni för att detta skall uppnås i organisationen? 

 Har New Boliden några grundläggande värderingar, policy som är viktiga för er som 

organisation (vad är New Boliden, Old Boliden?)? 

 Vad gör Ni för att kommunicera dessa ut till organisationens medlemmar? 

 Hur viktigt anser Ni att det är att de anställdas värderingar stämmer överens med 

organisationens? 

 Har Ni för avsikt att skapa en företagskultur inom New Boliden? 

 Vad gör Ni för att motivera de anställda att acceptera de värderingar som Ni vill att de 

skall ha? 

 Vad använder Ni för att mäta ifall de ekonomiska uppsatta målen uppnås (individnivå, 

företagsnivå)? 

 Vad gör Ni för att kommunicera ut detta till de berörda? 

 Viktiga nyckeltal? 

 När det gäller strategiska osäkerheter både interna och externa (framtida hot och 

möjligheter) vilka faktorer är det som Ni anser och tror är viktiga för organisationens 

framtida tillväxt och utveckling? 

 Vad gör Ni för att identifiera dessa strategiska osäkerheter både intern och externt? 



ORGANISATIONSSCHEMA 
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”Organisationsschema över New Boliden” 
Fritt efter ”www.boliden.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD och koncernchef 

Affärsområde 
Gruvor 

Affärsområde 
Zinksmältver

Affärsområde
kopparsmältv

Vice VD 
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-Investor 
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-IT 
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Rönnskär 
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BILAGA (C) 

 

 
 
New Boliden vill gemensamt verka för en företagskultur som kännetecknas av: 
 
 
 
    MINDRE…  MER… 
  
 
 
 
 

Offer för omständigheterna 
 
Bristande kommunikation 
 
Passivitet 
 
Väntar på att få information 
 
Rädd för att ta ansvar 
 
Omedveten om ”den stora 
bilden” 
 
Konservativ 
 
Tillit till gamla metoder 
 
Reaktiv 
 
Vi vet bäst 
 
 
Ovisshet 
 
Bristande tillit 
 
 
Svag identifiering med bolaget 
 

Framåtanda Och entusiasm 
 
Aktiv dialog 
 
Initiativförmåga, entreprenörskap 
 
Söker information 
 
Ansvarskännande och ansvarstagande 
 
Kännedom om eget och andras arbete 
och mål 
 
Förändringsvillig, flexibel och nyfiken 
 
Ständiga förbättringar 
 
Proaktiv 
 
Lagarbete, best practices 
(bästa arbetsmetod), förtroende 
 
Kompetensutveckling, engagemang 
 
Öppenhet, ärlighet, integritet, respekt 
och omtanke 
 
Stolt över att tillhöra New Boliden 
 


