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Tabell 9. Värdetillväxt- orsak och verkan 

Volym-
ökning +9,2 -6,2 +14,6 +14,1 +13,1
Rt +0,5 +3,8 -0,8 +1,1 +0,5
Vm -1,7 +0,4 +1,0 -0,6 +1,8
KOH +0,9 +0,6 -0,8 +0,5 -0,8

Skall vara 

Tabell 9. Värdetillväxt - orsak och verkan 

Volym-
ökning +9,2 -6,2 +14,6 +14,1 +13,1
Rt +0,5 +3,7 -0,4 -2,8 +0,8
Vm -1,7 +0,4 +1,3 -1,2 +1,1
KOH +0,9 +0,6 -1,0 +0,0 -0,2



Errata 

Diagram 1 sidan 41 skall ersättas med nedanstående diagram El. 

Tillväxt omsättning 
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Diagram El. Tillväxt i omsättning i Alfa. 

Diagram 4 sidan 58 skall ersättas med nedanstående diagram E4. 

Tillväxt omsättning 
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Diagram E4. Tillväxt i omsättning i Beta. 
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Abstract 

The subject of this study is the creation of growth in value in small firms. The expression 

"growth in value" is used as a collective term for growth in sales and growth in profitability. 

In order to be successful and to create growth in value, strategic competence is needed. This 

study uses as a starting point Mintzbergs (1978) term for strategy, i.e., a pattern in a stream of 

decisions. However, in this study the term "decision" is replaced by the term "actions". 

Strategic management control means that it is possible to follow and influence the strategies 

of the firm and to translate it into how these strategies influence/have influenced growth in 

value. The use of strategic management control should make it possible to specify which 

products, customers, markets, etc. that create the growth in value. Simons (1995) models and 

Norton &  Kaplans  (1992, 1993) "Balanced Scorecard" were used to analyse strategic 

management control in the firms used in the different case studies. 

The aim of the study was to create awareness of how strategic management control could be 

designed in order to contribute to the growth in value in small firms. 

The results of the study show 1) that development of efficient strategic management control is 

connected to well functioning control of operations. The study further shows 2) that the same 

model could be used for many different functions. Therefore, it is important to decide which 

functions are important for strategic management control. In addition, the study shows 3) that 

general models have limited value. Strategic management control needs to be designed in 

such a way that it takes into consideration what is specific and unique in each company, i.e., 

"tailor made", to the largest extent possible. Finally, the study shows 4) that Simons (1995) 

models and Kaplan &  Nortons  (1992, 1993) "Balanced Scorecard" are suitable for use when 

designing strategic management control. 

Key words: small firms, growth in value, management control, formal and informal control, 

strategic competence, return on investment, levers of control, balanced scorecard 
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Sammanfattning  

Studien  handlar om att skapa värdetillväxt i små företag. Begreppet 
värdetillväxt används som ett samlingsnamn för volymtillväxt och 
lönsamhetstillväxt. Var och  en  av dessa båda variabler kan åstadkomma 
värdetillväxt. Olika typer av värdetillväxt kan förekomma. Omsättning och 
lönsamhet kan öka samtidigt. Det kallar  jag positiv  värdetillväxt. Blandad 
värdetillväxt inträffar då företaget exempelvis ökar avkastningen på totalt  
kapital  samtidigt som omsättningen minskar. Blandad värdetillväxt kan också 
betyda att omsättningen ökar samtidigt som lönsamheten minskar.  Negativ  
värdetillväxt innebär att såväl omsättning som lönsamhet minskar. 

För att kunna vara framgångsrik och skapa värdetillväxt krävs strategisk 
kompetens. I denna studie utgår  jag  från Mintzbergs  (1978)  strategibegrepp, 
det vill säga ett mönster i  en  ström av beslut. I  min definition  ersätter  jag  dock 
"beslut" med begreppet handlingar. Motivet till detta är att beslut inte alltid 
genomförs och att  man  ibland kan observera handlingar utan föregående beslut 
(Brunson,  1982).  Med strategisk kompetens ayses fokusering, 
kostnadseffektivitet och differentiering  (Porter, 1989).  Westerberg  (1996)  
identifierar  8  olika grupper av strategiska kompetensgrupper. I studien 
används Westerbergs modell. 

Strategisk  ekonomistyrning innebär att  det  är möjligt att följa och påverka 
företagets  strategier  och tolka  hur  de  påverkar/påverkat värdetillväxten.  Den  
strategiska ekonomistyrningen skall kunna peka ut vilka  produkter, kunder,  
marknader etc  som  skapar värdetillväxt. I  studien  används  Simons (1995)  
_Ija_wigs och  Norton  &  Kaplans  (1992, 1993)  "Balanced  Score-card"  för att 
analysera  den  strategiSka—e-korioniisiymingen i fallföretagen.  

En  analysmodell  har  utvecklats. I denna innefattas samspelet mellan  modeller  
för strategisk ekonomistyming och marknadsstrategier.  De  faktorer som 
påverkar detta samspel analyseras senare i studien. 

I studien utgick  jag  från ett aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke,  1994).  Fyra små 
företag ingick i studien. Intervjuer genomfördes vid tre tillfällen med  VD  i 
samtliga företag.  Jag  arbetade med  den  strategiska ekonomistyrningen i tre av 
företagen. Vid dessa tillfällen gjordes  analyser  utifrån det ekonomiska 
underlag som fanns att tillgå vid  respektive  företag. Innehållet i  analyser  
varierade mot bakgrund av  respektive  företags specifika förhållanden. I 
samtliga  fall  mottogs detta arbete mycket positivt.  Den information  som 
analyserna skapade rönte stort intresse hos  respektive  VD.  



Studiens syfte var att skapa kunskap om hur strategisk ekonomistyrning kan 
utformas för att bidra till värdetillväxt i små företag. Delsyften för studien var 

att beskriva värdetillväxten och ekonomistyrningen 
i några små företag 

att analysera användbarheten av  den  strategiska ekonomistyrningen 
för att kunna skapa värdetillväxt i företagen 

att utforma förslag till förändringar av  den  strategiska 
ekonomistyrningen så att  den  främjar värdetillväxten 

att utvärdera förslagen i samverkan med företagsledningarna i 
företagen  samt  

att utforma  en  modell som visar faktorer, som  man  bör ta hänsyn till 
vid utformning av strategisk ekonomistyrning och som främjar 
värdetillväxt i små företag. 

Resultaten i studien kan inte betraktas som generella utan gäller för dessa fyra 
företag. Samspel mellan volym- och lönsamhetstillväxt kan iakttagas. När 
omsättningen ökar så ökar lönsamheten. Lönsamhetsökningarna förklaras till 
största delen av  en  ökad vinstmarginal. Det innebär att när företagen ökar  sin  
omsättning så sker det med affärer vars avkastning marginellt är högre än 
tidigare affärer. Förhållandet kan naturligtvis vara det omvända, dvs att 
lönsamhetsökning  driver  omsättningsökning. Det  skulle  kunna förklaras av att 
när företagen ser ökade  marginaler  i affärerna  driver  det  dem  att öka  sin  
omsättning.  

En  förutsättning för värdetillväxt är tydliga marknadsstrategier. Dessa behöver 
nödvändigtvis inte vara dokumenterade utan kan "finnas i huvudet" på 
företagsledaren. Däremot bör strategierna vara uttalade så att företagets 
strategiska inriktning  klart  framgår. 

Företagsledares  (ismå  företag) ambitioner och vilja att växa bromsas bl.a. av 
otillräcklig styrning  (se  Axelsson-Grafström, K & Hellström,  S, 1994).  
Resultatet i denna studie visar på bristande styrning.  VD  och ekonomiansvariga  
har  svårt att utnyttja  den information  som finns i  den  operativa 
ekonomistyrningen (ex.vis resultatrapporter och grundbokföring).  

Den  interaktiva styrmodellen  (Simons, 1995)  återkommer i flera funktioner 
och perspektiv. Användningen sker både instrumentellt och  kommunikativt  
(Hammarström,  1995).  

r— 
Resultatet av studien visar  1)  att utveckling av  en effektiv  strategisk ekonomi-
styrning  har  att göra med  en  väl fungerande  operativ  ekonomistyrning.  Under- 



lag  för strategisk ekonomistyrning skapas ofta med underlag från  operativ  
ekonomistyrning. Brister i  operativ  ekonomistyming får direkt genomslag i 
strategisk ekonomistyrning.  

Studien  visar  2)  att samma modell kan användas för många olika funktioner  (se  
fig.  12  analysmodell för strategisk ekonomistyrning i  Alfa).  Det är därför 
viktigt att bestämma vilka funktioner som strategisk ekonomistyrning skall  ha.  
Det gäller alla perspektiv som innefattas i det Balanserade Styrkortet  (Kaplan  
&  Norton,  1992, 1993) samt  funktioner som anges i  Simons (1995)  olika  
modeller. 

Studien  visar  3)  att generella  modeller  är av begränsat värde.  Den  strategiska 
ekonomistyrningen bör utformas så att  den  i så stor utsträckning som möjligt 
beaktar det specifika och unika för varje företag, dvs "skräddarsys". Det kan 
inte göras generellt utan måste vara unikt för varje företag. Det är således 
innehållet och inte modellen för strategisk ekonomistyrning som skall 
"skräddarsys".  

Studien  visar  4)  att  Simons (1995) modeller  och  Kaplan  &  Nortons  (1992, 
1993)  "Balanced Scorecard"  är lämpliga att använda för att utforma  den  strate-
giska ekonomistyrningen.  Balanced Scorecard  visade  sig  ett lämpligt verktyg  
vid  utformandet  av strategisk  ekonomistyrning.  Fallet  Gamma (se kapitel 
6.10.5)  visar att  Balanced Scorecard  med  fördel  kan  användas för att 
"skräddarsy"  en  modell för  strategisk  ekonomistyrning i företag. 

Slutligen, det övergripande resultatet är att behovet av  en  väl utvecklad modell 
för strategisk ekonomistyrning i stor utsträckning kan vara ett hjälpmedel för 
att skapa värdetillväxt. 
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1 	En  studie om att skapa tillväxt i små företag  

1.1 	Styrning för värdetillväxt 

Små  företag  kan  ofta växa snabbare än stora.  Då  skapar  de  också nya arbetstill-
fällen i större utsträckning (procentuellt sett) än stora företag  (Storey,  1994).  I  
Sverige  betraktas tillväxt i  små  företag  som en  huvudväg för att minska arbets-
lösheten. Detta gäller inte minst i  Norrbotten,  där  andelen små  företag är hög. 
För att tillväxten skall bli uthållig fordras lönsamhet.  Det  gäller att företagen 
skall tjäna pengar  samtidigt som de  expanderar.  Den  här  studien  handlar  om  hur  
företagsledare i  små  företag  kan  arbeta för att skapa volymtillväxt och lönsam-
het i sina företag.  Det  är alltså fråga  om  två  av  varandra  beroende typer av  till-
växt, nämligen volymtillväxt och lönsamhetstillväxt.  Som  ett samlingsnamn för 
dessa används i fortsättningen begreppet "värdetillväxt". I  kapitel 2  diskuteras 
detta närmare. 

Företagsledare i  små  företag  kan  arbeta målinriktat för att skapa värdetillväxt  
med  hjälp  av  tillväxtstrategier och styrning. Ett  instrument  för detta är  så  kallad  
strategisk  ekonomistyrning  (Bromwich,  1990, Simons, 1995). Samtidigt  utpekas 
emellertid otillräcklig styrning  som en av de faktorer som kan  begränsa före-
tagens tillväxtmöjligheter. Axelsson-Grafström & Hellström  (1994)  undersöker  
88  norrbottniska småföretag.  De finner,  att  en anledning  till att företagsledare 
inte vill att företaget skall växa är svårigheterna att styra  en  större verksamhet. 
Tillväxt  skulle  innebära att företagsledaren  får  svårare att följa upp verksam-
heten och/eller att  han eller  hon  måste aysätta  mer tid  åt  administrativt  arbete. 
När risktagandet ökar i  en  större verksamhet krävs dessutom bättre ekonomiska  
underlag. Det  är framförallt  de  minsta företagen  som  upplever detta  som  hind-
rande för tillväxten  enligt  undersökningen. Liknande slutsatser drar Bergström 
& Lumsden  (1993).  Avhandlingen visar, att företagsledare  som  är låganvändare  
av den  ekonomiska  informationen har en negativ  inställning till tillväxt. Lämp-
ligt utformad styrning är  en  nödvändig förutsättning för att skapa värdetillväxt i  
små  företag. 

Många små företag upplever  problem  med ekonomistyrningen  (Bergstrom  & 
Lumsden,  1993, s. 208). Ur  tillväxtperspektiv framstår två typer av  problem  
som särskilt påtagliga.  1) Den  första gäller  brist  på  information. 2) Den  andra 
ayser att styrningen i stor utsträckning sker informellt.  

1)  Det kan saknas  information  som visar vilka produkter, kunder, marknader 
etc som skapar lönsamhet och ger underlag för volymtillväxt. Små företag är 
ofta mer sårbara än större företag.  De  små är inte sällan "enbenta" dvs arbetar 
med endast  en  produkt inom  en  bransch, om  de  är underleverantörer är kan  de  
vara beroende av  en  dominerande kund etc. . Dessutom  har de  ofta låg soliditet 
och är känsliga för förluster (Gandemo  1976).  Sårbarheten innebär, att  brist  på  
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relevant information  kan vara särskilt farlig. Små företag  har  sällan stora över-
skottsresurser, som kan användas för att minska effekterna om ett  hot  realiseras  
(t ex  förlust av  en  stor kund). Ett litet företag som missar  en  Möjlighet kan lida 
skada, medan att förbise ett  hot  eller tolka det felaktigt kan vara förödande  
(Lang,  Calantone & Gudmundson,  1997). 

2)  I  små  företag är styrningen ofta i  stor  utsträckning  av  informell  karaktär 
(Källström  1990). Det  finns forskare  som  ifrågasätter användbarheten  av  for-
mella standardiserade  modeller  för ekonomistyming i  små  företag,  eftersom  
sådana  har  visat  sig ha  ringa  positiv effekt på  företagets prestationer 
(Ackelsberg,  1985,  Risseeuw & Masurel,  1994). Det kan  till och  med  vara  så  att 
formella  modeller har en negativ  inverkan, speciellt i dynamiska miljöer 
(Risseeuw & Masurel,  1994). Forskningen  uppvisar dock inga entydiga  resultat 
om  sambanden mellan användning  av  standardiserade  modeller  och prestationer.  
Pearce,  Robbins  &  Robinson  (1987) skriver t ex om  formell  strategisk plane-
ring:  

Increased emphasis on formal strategic planning activities 
appeared to be an affective method of achieving improved 
financial performance (s. 132). 

Greenley  (1994)  redovisar  en  litteraturöversikt om betydelsen av formella  mo-
deller.  Även han menar att det finns ett positivt samband mellan formell strate-
gisk planering och prestationer. Många små företag är emellertid lönsamma 
trots att styrningen är mycket informell. Resultaten är alltså blandade. 

Användbarheten  av  formella  modeller  är  beroende av  ett  flertal faktorer, t ex  
företagets storlek och bransch.  Små  företag är egentligen ett samlingsbegrepp 
för  mindre  och medelstora företag. I fråga  om  storlek  kan  dessa  grupper  skilja  
sig  åt väsentligt. Stora företag använder formella  modeller  i större utsträckning 
än  små  (Pearce,  Robbins  &  Robinson,  1987).  Tillverkande företag  har  sannolikt 
större nytta  av  formella  modeller  för ekonomistyrning än serviceföretag 
(Ackelsberg,  1985). Det  finns  således anledning  till viss osäkerhet  om  nyttan  av  
formella och standardiserade  modeller  för  strategisk  ekonomistyrning i  små  
företag. Här fordras  mer empirisk forskning.  

Oaysett graden av formalisering krävs effektiva  modeller  för ekonomistyrning i 
små företag. Detta är tydligt när det gäller att skapa värdetillväxt. För att kunna 
utveckla verksamheten och växa krävs  information  om vilka affärer och mark-
nader som är lönsamma. Hur informationen används och kommuniceras  har  
också betydelse för prestationerna (Risseeuw & Masurel,  1994).  Strategisk eko-
nomistyrning kan innefatta interaktiva styrmodeller  (Simons 1995). Jag  be-
handlar detta närmare i aysnitt  2.3.3.  

Mot bakgrund av denna inledning till det  problem  som skall belysas, ger  jag  här  
en  preliminär formulering av  den  forskningsfråga som skall besvaras.  
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Hur bör strategisk ekonomistyrning uiformas för att främja 
värdetillväxt i små företag? 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet är att bidra till kunskap om hur strategisk ekonomi
styrning kan utformas för att bidra till värdetillväxt i små företag. 

Delsyften för studien är 

att beskriva värdetillväxten och ekonomistymingen 
i några små företag 

att analysera användbarheten av den strategiska ekonomistyrningen 
för att kunna skapa värdetillväxt i företagen 

att utforma förslag till förändringar av den strategiska 
ekonomistyrningen så att den främjar värdetillväxten 

att utvärdera förslagen i samverkan med företagsledningarna i 
företagen samt 

att utforma en modell som visar faktorer, som man bör ta hänsyn till 
vid utformning av strategisk ekonomistyrning och som främjar 
värdetillväxt i små företag. 

Företagsledares utbildning, yrkesskicklighet och tidigare erfarenhet som före
tagsledare är variabler som är positivt korrelerade till företags tillväxt 
(Ylinenpää, 1997). Ursprungligen var jag intresserad av att kartlägga kompe
tensprofilen i fallföretagen. Betydelsen av kompetens i ekonomistyrning kunde 
vara viktigt. Syftet har förändrats något under resans gång. Det visade sig vikti
gare, på basis av litteraturstudier (Porter, Westerberg, m fl), att undersöka den 
strategiska kompetensen i stället. 
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2 	Strategisk ekonomistyrning för värdetillväxt 

I denna studie arbetar  jag  med ett antal centrala begrepp. I detta kapitel tar  jag  
upp dessa begrepp från teoretiska utgångspunkter.  Jag  definierar begreppen och 
diskuterar några viktiga kopplingar mellan  dem.  Begreppen är: 

- små företag 
- värdetillväxt 
- strategier 
- affärsidéer och myter 
- marknadsstrategier 
- styrning 
- ekonomistyrning 
- strategisk ekonomistyrning  

2.1 	Värdetillväxt i små företag  

2.1.1 	Små företag 

Storleken på företag kan bestämmas med hänsyn till olika faktorer. Vanliga 
kriterier är omsättning, antalet anställda och totalt  kapital  eller balansomslut-
ning. Det sistnämnda ger uttryck för kapacitet (anläggningar). När det gäller 
företag inom  en  och samma bransch, är det vanligt att måtten på storlek (enligt 
kriterierna) samvarierar. Eftersom aysikten i  den  här studien är att undersöka 
företag i olika branscher, använder  jag  antal anställda som mått på företags-
storlek. Valet motiveras av att antal anställda sannolikt är något bättre ur jäm-
förelsesynpunkt. Det ger ett uttryck för organisationens storlek, som  har  starkt 
samband med styrning. Hur styrningen kan utformas är ett huvudintresse i  den  
här studien. Omsättning och kapitalintensitet kan variera kraftigt mellan företag 
i olika branscher och är inte lika tydligt kopplade till organisationens utform-
ning och hur styrningen kan gå till (Häckner,  1993). 

En  för svenska förhållanden ofta använd  definition  är  den  som finns i 
Prop/1977/79:40 (bilaga,  1, s. 4):  

"  En  i  de  fiesta  sammanhang vedertagen storleksgradering innebär 
att  med små  företag avses färre än  200  anställda. Inom denna grupp 
finns  mindre  företag (färre än  50  anställda) och medelstora 
företag  (50  -  200  anställda). 

I undersökningen använder  jag  begreppet små företag definierat på detta sätt. 
Som framgår av citatet är "små företag" ett samlingsnamn för  mindre  och  
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medelstora företag.  De  företag som undersöks empiriskt i denna studie  har  
mellan  20  -  40  anställda och  skulle  därmed kunna rubriceras som  mindre  före-
tag. I slutet av rapporten diskuterar  jag  i vilken utsträckning resultaten bör 
kunna generaliseras till att gälla även medelstora företag. 

Bergström & Lumsden  (1993, s. 21-26)  för ett utförligt resonemang om be-
greppet  mindre  företag och pekar ut karaktäristiska  drag. Mindre  företag är 
ofta geografiskt koncentrerade och beroende av ett fåtal kunder.  VD  och ägare 
är inte sällan  en  och samma  person.  Vidare kännetecknas  mindre  företag i stor 
utsträckning av informell  organisation  och informella relationer. Detta betyder 
att även styrningen kan ske informellt.  Se  aysnitt  2.3.1. 

2.1.2 	Värdetillväxt - lönsamhet och volymtillväxt 

Värdetillväxt kan ges olika innehåll och  t ex  uttryckas som förändring av om-
sättning, antal anställda, lönsamhet,  kapital  eller marknadsandelar. I denna 
studie utgår  jag  från att värdetillväxt består av två delar: 

- lönsamhetstillväxt 
- volymtillväxt 

Med lönsamhet ayser  jag  avkastning på totalt  kapital,  definierat som:  

Resultat  efter finansnetto + kostnadsrantor 
R(o= 	 x  100  

Omsättning 

Ett alternativt lönsamhetsmått kunde varit avkastning på eget  kapital  (R(e) = 
resultat efter finansnetto/justerat eget  kapital).  Eftersom soliditetsnivån inverkar 
starkt på detta mkt svänger emellertid R(e) i regel väsentligt mer än R(t) och 
ger utrymme för olika tolkningar av värdeförändring. Jämförelser mellan före-
tag och olika branscher försvåras. Ägartillskott kan  t ex  innebära att R(e) mins-
kar, trots att företaget blir ekonomiskt starkare.  God  lönsamhetstillväxt 
(avkastning på totalt  kapital)  kan innebära att ett företaget klarar sina investe-
ringar genom självfinansiering. 

Volymtillväxt definieras som omsättningsökning. Omsättning ayser företagets 
försäljning uttryckt i kronor. Visserligen  har  storlek för små företag definierats 
i  termer  av antal anställda  men jag  vill använda  en definition  på volymtillväxt 
som kan kopplas mer direkt till R(t).  
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R(t)  kan  nämligen delas upp  enligt  följande  (den  sk  DuPont-formeln): 

Rt  = Vinstmarginal  x  Kapitalomsättningshastighet 

där vinstmarginal definieras  som: 

Resultat  efter finansnetto + kostnadsrantor 
Vinstmarginal = 	  x  100  

Omsättning 

och kapitalomsättningshastighet som: 

Omsättning 
Kapitalomsättning = 	 (ggr/år) 

Totalt  kapital  

Vinstmarginalen  anger  förtjänsten på varje försäljningskrona. Kapitalomsätt-
ningshastigheten är ett mått på kapitalutnyttjandet i företaget. Som framgår in-
går omsättningen i dessa båda mått.  En  volymökning, det vill säga att omsätt-
ningen ökar, inverkar om allt annat är oförändrat direkt på värdetillväxten i 
företaget. Det innebär  t ex  att  man  kan tänka sig att antalet sålda produkter ökar 
vid oförändrat pris.  Man  också tänka sig att antalet sålda produkter är  konstant  
när priset höjs. Båda dessa  fall  innebär alltså volymtillväxt enligt  min definition.  
Däremot kan R(t) påverkas negativt  via  minskad vinstmarginal eller minskad 
kapitalomsättningshastighet.  Kombinationen  av sänkt pris och ökad volym kan 
leda till lägre vinstmarginal. Vinstmarginalen kommer därmed att sänkas sam-
tidigt som kapitalomsättningshastigheten höjs. Beroende på omfattningen av för-
ändring av  de  båda variablerna kan R(t) såväl komma att öka som minska. Det 
omvända, det vill säga  en  kombinationen av ökat pris och sänkt volym, kan få 
motsvarande effekt på R(t). Det finns alltså ett starkt samband mellan lönsam-
hets- och volymtillväxt. Volymökning  driver  emellertid ofta lönsamhetsökning. 
Detta kan ske genom ökning av vinstmarginal och/eller kapitalomsättnings-
hastighet. 

Lönsamhet kan emellertid ofta driva volymökning. Antalet kunder växer, 
kunder växer själva och efterfrågan ökar. Lönsamma företag är duktiga  (har  
resurser för att utveckla sig och produkterna - det är det som gör  dem  lön-
samma) och intressanta som leverantörer. Det innebär sammantaget att det finns 
ett ömsesidigt orsak- och verkanssamband mellan lönsamhetstillväxt och volym-
tillväxt. Ökad volym kan skapa ökad lönsamhet. Ökad lönsamhet kan driva ökad 
volym.  En  ökning av volym kan leda till  en  förbättrad räntabilitet på totalt  
kapital.  Detta kan vara situationen då volymökningen innebär att  man  drar nytta 
av  de  skalfördelar som finns. Det omvända är när  en  ökad räntabilitet på det 
totala kapitalet leder till  en  ökad volym.  Se  Tabell  1. 
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Positiv 

Volym- 
tillväxt  

Negativ  

Tabell I. Värdetillväxt - orsak och verkan. 

Orsak 	 Verkan 
Ökning volym Ökning avkastning totalt  kapital  . 
Ökning avkastning totalt  kapital  Ökning volym 

Med tillväxt ayser  jag  såväl lönsamhetstillväxt som volymtillväxt. Eftersom 
värdetillväxt innefattar båda dessa variabler kan  de  var och  en  för sig åstad-
komma värdetillväxt. Det är olika tidsaspekter som gäller ayseende på vad som 
är grunden för värdetillväxt. Lönsamhetsökningar förorsakade av volym-
ökningar kan gå  fort  (nästan omedelbart) medan lönsamhetsförbättringar som 
leder till ökad volym kan ta lång tid. Marknadsföringsinsatser kan åstadkomma 
snabba volymökningar. Ökningar av volym genom exempelvis ökad kvalitet, 
förbättrat renommé på marknaden etc innebär inte lika snabba volymökningar  
(Westerberg,  1996),  Olika typer av värdetillväxt kan förekomma. Omsättning 
och lönsamhet kan öka samtidigt. Det kallar  jag positiv  värdetillväxt. Blandad 
värdetillväxt inträffar då företaget exempelvis ökar avkastningen på totalt  kapi-
tal  samtidigt som omsättningen minskar. Blandad värdetillväxt kan också betyda 
att omsättningen ökar samtidigt som lönsamheten minskar.  Negativ  värdetillväxt 
innebär att såväl omsättning som lönsamhet minskar.  Se  figur  1.  

Lönsamhets- 
tillväxt  

Positiv 
	

Ne ativ 

Positiv  
värdetillväxt 

Blandad 
värdetillväxt 

Blandad  
värdetillväxt 

Negativ  
värdetillväxt  

Figur  I. Olika typer av värdetillväxt. 

Volymtillväxt kan i princip ske på två sätt. Antingen genom icke organisk till-
växt som kan avse förväry av andra företag eller delar av andra företag.  Den  
andra möjligheten är genom organisk tillväxt det vill säga tillväxt av egen  kraft.  
Verksamheten expanderar lönsamhets- och/eller volymmässigt. I denna studie 
inriktar  jag  mig mot organisk tillväxt.  
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Organisk tillväxt (i  termer  av omsättningsökning), är ett ämnesområde som  har  
intresserat många forskare. Ylinenpää  (1988)  gör följande indelning av forsk-
ningen inom området: 

- tillväxt, som  en  process med generella mönster och modellbyggande över 
växtförlopp 

- orsaker till att företag växer överhuvudtaget (nystartade, igångvarande) 

Mitt intresse riktas i detta arbete väsentligen mot orsaker och förutsättningar 
för tillväxt. 

Ett företags utveckling innefattar olika  steg  (Flamholtz,  1990). Efter en  viss  tid 
kommer  företaget att vara etablerat. I ett  sådant  läge  kan  företaget välja olika  
typer av strategier  för värdetillväxt. Företaget  kan  satsa  på  stark  lönsamhet och  
se  volym  som  ett medel och eventuellt  en restriktion. En  annan viktig  restriktion  
är att värdetillväxten  sker  utan att  likviditeten  urholkas (Churchill &  Lewis,  
1983).  Företaget  kan  också satsa  på  snabb volymtillväxt.  O'Gorman,  (1997)  
redovisar ett  antal faktorer som  ofta kännetecknar snabbväxande  små  företag.  
De  uppvisar ett brett  produktsortiment  inom ett  givet produktområde,  intäkt-
erna härstammar i större utsträckning från nyare  produkter, de  säljer  mer 
kvalitetsprodukter, de har  nyare produktionsutrustning och tillväxtföretag  har  
högre lönsamhet genom att vinstmarginalen är hög. För att kunna genomföra 
sina tillväxtstrategier är företagen i  behov av  marknadsinformation. Innehållet i  
informationen kan  ayse kundbehov, förändringar i kundsegment, konkurren-
terna och deras åtgärder  (Shapiro,  1988;  Jaensson,  1997).  Detta är  centralt  för  
strategisk  ekonomistyrning  (se  aysnitt  2.3.3).  

Lemar  (1982)  beskriver tillväxtförloppet som  en  utveckling från enfunktions-,  
via  flerfunktions- till allfunktionsföretag. För att kunna fortsätta  sin  tillväxt och 
utvecklas måste företaget göra "mentala kostymbyten", dvs strategiska om-
orienteringar av sitt tänkande och agerande. Alla företag kommer förr eller se-
nare  in  i platåer, då tillväxten aystannar. Tillväxtplatåer kan vara orsakade av 
både externa faktorer som konjunkturnedgång och marknadsavmattning och in-
terna faktorer som självbelåtenhet, kapacitetslåsning och marknadsförsummelse.  
Om en  aystannad tillväxt i huvudsak beror på sämre konjunktur etc så krävs 
kortsiktiga anpassningar till  de  nya omvärldsfaktorerna. Det kan också krävas 
förbättrad organisationseffektivitet för att starta tillväxten igen.  Om  tillväxten 
aystannar trots goda marknadsförutsättningar så måste  en  "kursändring" ske för 
att  en  expansion skall komma till stånd. Strategierna måste förändras vilket 
kräver strategisk styrning. 

Naturligtvis omfattas inte alla företag av  en ambition  om tillväxt. Tidigare 
forskning (Bergström & Lumsden,  1993  och Axelsson & Hellström,  1994.)  
visar i många  fall  på det omvända, det vill säga att små företag anser sig vara 
"lagom" stora. Företag kan sakna vilja att växa. Andra företag kan  ha en  vilja  
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att växa  men har  misslyckats med detta. Företaget betraktas som lagom stort och 
ägarna och företagets ledning känner att  man har  "kontroll" över sitt företag. 
Många småföretagare  driver sin  verksamhet av levebrödsskäl eller  tradition  och 
slutar växa vid  en  viss storlek. Avsaknad av vilja att växa kan bero av flera 
faktorer. Tillväxten kan kräva omfattande investeringar, krav på utveckling av 
administrativa rutiner (ekonomistyrningen). Det kan också vara att lönsamheten 
ej ökar med automatik. Detta kan vara faktorer som hämmar tillväxt-
ambitionerna (Johannisson & Lindmark,  1996). En  faktor  skulle  kunna vara av-
saknaden av  modeller  för ekonomistyrning som på ett bättre sätt tydliggör lön-
samhetspotentialerna för produkter, kunder, marknader och så vidare. Små-
företagarna förknippar tillväxt med styr- och kontrollproblem och inte med 
ekonomiska förbättringar.  Om  företaget upplever  en  aysaknad av  en  tillförlitlig 
ekonomistyrning kan ägarnas motstånd till tillväxt komma att förstärkas. 

Tabell  2  kan användas för att illustrera hur och var tillväxten skall ske. 

Tabell  2.  Värdetillväxt. På vilka marknader och med vilka produkter skall vär-
detillväxt ske? Bearbetning av  Greve (1984).  

Produkter 

Marknader 

Existerande 
produkter 

Nya produkter 

Likartad teknologi Nyteknologi 
Existerande  mark-  
nader  

Marknadspenet-
rering  eller 
krympning av 
verksamhet 

Produktutveckling 

Nya 
mark- 
nader 

Liknande 
kund- 
grupper Marknads-

utveckling 

Diversifiering 
(koncentrisk) 

Nya 
kund- 
grupper 

Diversifiering 
(konglomerat) 

Kategorier ayseende produkter/order och marknader/kunder är unika för  
respektive  företag. Viktigt är dock att i  respektive  cell kunna kvantifera värde-
tillväxten. Detta kan ske med i  termer  av försäljningsvolym, täckningsbidrag 
eller annat som kan anses  relevant. 
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2.1.3 	Sammanfattning 

I denna studie definieras nedanstående begrepp enligt följande: 

- små företag innefattar  mindre  och medelstora företag. Med  mindre  företag 
menar  jag  företag som  har 0  -  49  anställda. Företag med  50  -  199  anställda 
definierar  jag  som medelstora. 

- värdetillväxt ayser: 

omsättningsökning 
lönsamhetsökning definierat som ökad avkastning på totalt  kapital  

Det finns ett samband mellan lönsamhet och volym. Dessutom är viljan att växa 
i företaget avgörande för vad som kan uppnås.  

2.2 	Strategier  

2.2.1 	Vad är strategier? 

Alla företag måste vara konkurrenskraftiga för att överleva. För att kunna 
åstadkomma detta besitter företaget specifika kompetenser  som  innebär fördelar 
jämfört  med de  fiesta  konkurrenter.  Dessa specifika kompetenser bildar i  sin tur  
hörnstenar i  de  strategiska  planer  företaget upprättar  (Macintosh,  1994).  I denna  
studie  utgår  jag  från Mintzbergs  (1978)  strategibegrepp,  det  vill säga ett mön-
ster i  en  ström  av beslut.  I  min definition  ersätter  jag  dock  "beslut" med  be-
greppet handlingar.  Motivet  till detta är att  beslut  inte alltid genomförs och att  
man  ibland  kan  observera handlingar utan föregående  beslut  (Brunson,  1982). 
Min  utgångspunkt är att  det  finns  strategier  i alla företag. Däremot  kan det  
finnas skillnader i vilken utsträckning strategiema är uttalade  eller  inte. Två 
viktiga frågeställningar är  då 1)  i vilken utsträckning strategierna är uttalade 
och dokumenterade och  2)  är  de  realiserade? Mintzbergs  (1978)  begrepps-
apparat gör  det  möjligt att diskutera detta.  Se  fig.  2. 
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strategi 

 

Orealiserad 
strategi  

  

Uppdykande 
strategi 

 

            

            

Strategisk inlärning 

Figur 2.  Strategier. Bearbetning av Mintzberg,  1978.  

Avsedda strategier är idéer om hur företaget skall "tjäna pengar".  Om en  av-
sedd strategi realiseras medvetet kan vi tala om  en  planerad strategi. För att  jag  
skall anse att det är  en  planerad strategi skall det nedskrivet i  en  affärsplan. När 
det föreligger affärs- och marknadsplaner betraktas strategin som planerad, det 
vill säga, det finns dokument som beskriver hur detta skall gå till, exempelvis 
mot vilka kunder, med vilka produkter och på vilka marknader.  En  realiserad 
strategi kan observeras som ett handlingsmönster i företaget.  Om  aysedda stra-
tegier helt eller delvis ej förverkligas betecknas dessa som orealiserade strate-
gier. Med begreppet uppdykande strategi ayses strategier som ej var aysedda  
men  som ändå realiserats. Företaget  har  valt att arbeta på annat sätt än vad som 
avsågs. Såväl  de  aysedda som  de  realiserade strategierna kan vara dokumen-
terade. Det innebär att  de  finns nedtecknade.  En  annan viktig aspekt ayser i 
vilken utsträckning strategier är tillgängliga och offentliggjorda. Det kan till 
exempel offentliggöras i broschyrer som presenterar företaget, deras produkter 
etc. I vilken  grad  strategier är dokumenterade  har  att göra med formalisering. 
Att strategierna är offentliggjorda kan ses som ett uttryck för att  de  är offici-
ella. 

Mintzberg väljer att  se den  planerade strategin som genomförd och realiserad. I 
denna modifierade modell väljer  jag  att  se den  aysedda, planerade  respektive  
realiserade strategin som olika steg eller nivåer.  En  strategi kan vara aysedd  
men  ej planerad.  En  ej planerad strategi kan exempelvis vara att växa omsätt-
ningsmässigt. Denna strategi behöver ej vara planerad så att det finns affärs-
eller marknadsplaner. Oaysett om strategin är aysedd eller aysedd och planerad 
kan  den  komma att ej realiseras  (se  figur  2).  I båda  fallen  kan dock  en  strategisk  
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inlärning  ske. Det kan  innebära att företaget  kan  identifiera  faktorer som  med-
fört att strategierna  ej kom  att realiseras.  Det som  ayses  eller  planeras  kan  fort-
farande gälla. Exempelvis  kan  företaget ayse och planera att växa omsättnings-
mässigt.  Resultatet kan  bli att  den  planerade strategin revideras.  

Strategier är målrelaterade. Strategier syftar till att uppnå uppsatta mål. Karlöf  
(1987, s. 31)  formulerar detta på följande sätt; "... strategi utgörs av ett integ-
rerat handlingsmönster för att uppnå uppsatta mål genom att företagets resurser 
inriktas och samordnas".  

2.2.2 	Affärside6r och myter 

Realiserad  strategi (se figur 1)  motsvarar  Rickard  Normanns  (1975)  begrepp 
affärsidé. "Uttrycket affärsidé  har  använts  som  beteckning  på det system som 
ger  företaget  effektivitet  i utbytesprocessen" (Normann,  1975, s.126).  Avsedda  
strategier skulle  Normann  (1975)  närmast beteckna  som ideer eller visioner om 
en  affärside.  Han  kopplar också detta till  en  föreställning  om  tillväxt. I be-
greppet affärside innefattas  hur  företaget i ett nuläge skall agera gentemot  
kunder,  vilka  produkter  företaget skall tillhandahålla och  hur  produktionen  skall 
genomföras.  En  fungerande affärsidé kännetecknas  av  att  det råder  överens-
stämmelse mellan marknaden och dess kray.  Det  föreligger också överens-
stämmelse mellan  produkter  och  service samt  företagets  struktur.  I vilken  bland  
annat innefattas styrsystem.  Enligt  Normann  har man således ingen  affärside 
förrän  man  omsatt sina  idéer  i organisatoriska och andra arrangemang. 

Hedberg och Jönsson  (1977)  använder begreppet  myter.  Normann  (1975)  
kopplar affärsidebegreppet starkt till värderingar.  Organisationskulturen  repre-
senterar företagets värderingar och föreställningar; sättet att tänka  som  är 
karakteristiskt för företaget (Flamholtz,  1983, s. 154). Det  skapas  en bas  för  
handling  där aktörerna i organisationerna utan att kunna peka  på  något  specifikt  
vet  vad som  ayses. Aktörerna vet  vad som  är accepterat  respektive  icke accep-
terat.  De  vet vilka handlingar  som kan  och inte  kan  utföras utan att detta finns 
uttalat. Värderingar och  normer kan ses som resultat av myten. Idéer,  värde-
ringar, engagemang och  normer  i  organisationen kan  betraktas  som "myter". En  
myt  kan då  betraktas  som" a  theory of  the  world" (Hedberg & Jönsson,  1977).  
Myterna är föreställningar i företaget  "vad jag  tar för  givet  - utan att pröva" 
(Söderbom,  1995, s. 48). Det  viktiga är inte huruvida  myten  betraktas är  sann  
eller ej. Det  viktiga är  om myten  skapar  motivation  och entusiasm  hos individer  
i  organisationen.  Hedberg & Jönsson  (1978)  anlägger ett ontologiskt  perspektiv 
på strategier. De  menar att  strategier  skapar vanor och  bygger in  tröghet i 
företaget.  Strategier har  två "föräldrar";  myten  vilken är beslutsfattarnas  teori  
för att kunna förstå världen och motivera deras handlingar  samt situationen 
såsom den  upplevs genom  det "filter" som myten  tillhandahåller.  Man kan  till  en 
del se myten som en  aysedd  strategi. Delvis ligger  dock  myten på  ett över-
ordnat  plan.  Nya  strategier  (jmf. uppdykande) formas och  kan  vara i  opposition 
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till  de  rådande myterna  (de  aysedda strategierna). För att kunna vinna inträde i 
organisationen måste  de  nya strategierna utmana och vederlägga  de  nuvarande 
strategiernas användbarhet för att kunna "ta över" och kunna bli framgångsrika. 
Ekonomistyrning kan då användas för att såväl stödja som ifrågasätta  de  existe-
rande strategierna och myterna. 

Hedberg och Jönsson  (1977)  identifierar cykler av myter. Nya myter ersätter 
diskontinuerligt  de  gamla. Normalt ifrågasätts inte myterna, dvs  de  föreställ-
ningsramar som strategierna baseras på. I samband med kriser kan dock myter-
na få sig  en  "knäck" och ifrågasättas (Choudhury,  1988).  Detta kan leda till 
mytskiften. I ett längre tidsperspektiv och särskilt när förutsättningar för verk-
samheten förändras snabbt  ("turbulent")  ställer förhållandena särskilda kray. 
Det är då viktigt att  de  sätt som tas för givna utmanas, när det gäller hur  man  
tänker och pratar om  problem,  informationsprocesser och problemlösning. 
Vedertagna språkbruk och handlingsmönster bör alltså ifrågasättas då och då 
(Hedberg & Jönsson,  1977,  Preston,  1991).  

Nivå av entusiasm 

Myt .:N>rMyt B 	Myt C 

/ \ i \ 
/ \ / 	\  

Tid  

Figur 3.  Myters uppgång och  fall.  Bearbetning Hedberg & Jönsson,  1977.  

Över tiden blir det nödvändigt att genomföra strategiska förändringar. Strategi-
erna ändrar mönster mot bakgrund av företagets agerande. Jämför Häckner  
(1985, s. 16). 

2.2.3 	Marknadsstrategier och strategisk kompetens 

Strategier kan hänföras till olika organisatoriska nivåer. Poreljstrategier, 
gäller ofta koncerner, syftar till att komponera  en  lämplig sammansättning av 
affärsenheter med olika konkurrensförhållanden. Affärsenheter karaktäriseras 
av att deras produkter och tjänster, kunder och konkurrenter är tydligt defi-
nierade (Buzzell &  Gale, 1987).  Affärsstrategier är strategier för företagets 
affärsenheter. Funktionella strategier är strategier för olika funktioner exem-
pelvis marknadsstrategi, produktionsstrategi, personalstrategi och finansstrategi  
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(Karlöf,  1987). De  syftar till att få affärsenhetens olika funktioner att fungera 
väl. I denna uppsats är det funktionella strategier, och särskilt marknads-
strategier, som belyses.  

Porter (1987)  använder begreppet konkurrensstrategi.  Den  allmänna kon-
kurrensstrategin innefattar tre basstrategier. Dessa är kostnadsöverlägsenhet, 
differentiering och fokusering. Konkurrensstrategin kan kopplas till funktion-
ella strategier, speciellt till produkter och produktion. Kostnadsöverlägsenhet 
innebär stora volymer och därmed låga kostnader. Differentiering av produkt-
erna ayser att företaget strävar att göra  dem  unika för kunderna och därmed 
skapa konkurrenskraft. Fokusering innebär att företaget koncentrerar sig mot  
en  viss kundgrupp, marknad och så vidare. 

Konkurrensstrategins mål för ett företag i  en  bransch är att finna  en position  i 
branschen, utifrån vilken företaget bäst kan försvara sig mot dessa konkurrens-
krafter eller påverka  dem  till  sin  förmån. Framgången baseras på hur väl före-
taget lyckas i sitt val och genomförande av sina funktionella strategier. Bas-
strategierna är då utgångspunkten.  

Westerberg  (s. 54, 1996)  utgår från  Porters  teorier och identifierar  8  olika 
grupper i fråga om strategisk kompetens. Indelningen sker efter  den  relativa 
kostnadseffektiviteten, relativa differentieringen och relativa fokuseringen. Med 
relativt ayses i förhållande till konkurrenterna  (se Figur 4). 
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Hög  

Relativ 
Differen-
tiering 

Låg  

Relativ fokusering  
Hög 
	 Låg  

Relativ  kostnadseffektivitet 	Relativ  kostnadseffektivitet 

Hö Lä  Hö Lä  

Nisch- Nisch- Lågkostnads  Specialist 
specialist 
med låga 
kostnader 

specialist -specialist  

Nisch- Nisch- Låg- Oppor- 
företag  
med låga 
kostnader  

opportunist  kostnads 
företag 

tunist 

Figur 4.  Åtta strategiska kompetensgrupper baserat på  relativ  nivå av kostnads-
effektivitet, differentiering, och fokusering. Skuggningen visar på nivå av stra-
tegisk kompetens. Ju kraftigare skuggning  desto  högre  grad  av strategisk kom-
petens. Bearbetning av  Westerberg  (1996).  

Opportunister är företag som ligger relativt lågt för alla tre strategiska dimen-
sioner. Opportunister karaktäriseras av att  de  försöker  se  vad som är möjligt 
för tillfället genom att försöka vara på rätt  plats  vid rätt tidpunkt. 

Lågkostnadsföretag skapar fördelar gentemot sina konkurrenter, nämligen låga 
kostnader.  De  säljer sina produkter till  ligt  pris och i stora volymer. 

Nischopportunister försöker vara på rätt  plats  vid rätt tidpunkt  men har  i jäm-
förelse med opportunisterna fokuserat mot färre produkttyper och/eller färre 
kunder. 

Nischföretag med låga kostnader fokuserar mot ett smalt produktutbud eller 
kundgrupp.  De  koncentrerar sina ansträngningar mot dessa och hoppas att  de  
blir bäst inom  sin  nisch. 

Specialister är företag som karaktäriseras av att  de har en  speciell typ av pro-
dukt eller tjänst.  De  inriktar sig varken mot låga kostnader eller mot någon spe-
cifik nisch.  De  ayser att sälja till så många kunder som möjligt.  
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Lägkostnadsspecialister kombinerar  en  speciell typ av produkt eller tjänst med 
låga kostnader. Deras  ambition  är att tillhandahålla marknaden  en  bättre pro-
dukt/tjänst till ett lägre pris. 

Nischspecialister är fokuserade mot  en  specifik kund, marknad och så vidare 
samtidigt som  de har en  speciell typ av produkt.  De  avser att bli bäst inom  sin  
nisch. Det kan till exempel vara fråga om legoföretag. 

Nischspecialister med låga kostnader använder alla tre strategiska kompeten-
serna.  De har  specifika produkter/tjänster,  de  är kostnadseffektiva och  har  foku-
serat mot  en  nisch inom marknaden.  

Miles  &  Snow  (1978)  pekar  på tre  strategiska  typer av  beteenden  som  liknar  
Porters  indelning. Upptäckare vilka är innovativa och tillväxtorienterade,  kan  
jämföras  med  nischspecialister. Försvarare  som  är kostnadsmedvetna och obe-
nägna att ta risker,  kan  liknas  vid  lågkostnadsspecialister och lågkostnadsföretag. 
Reagerare vilka karaktäriseras  av  att  de  reagerar  på vad  andra företag gör och  
kan  jämföras  med opportunister.  

Även  om Miles  &  Snows  typologi  används flitigt,  så har jag valt Porters  be-
greppsapparat.  Som den  bearbetats  av  Westerberg  (1996)  i  Figur 4 ges  större 
möjligheter att diskutera olika skillnader i fråga  om strategisk kompetens.  Detta 
är intressant inte minst mot bakgrund  av modeller  för  strategisk  ekonomistyr-
ning.  

2.2.4 	Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fanns ett antal utgångspunkter för studien.  Jag  valde att utgå 
från Mintzbergs  (1978)  modell som beskriver två sätt på vilka strategier kan 
realiseras,  (1)  som planerade strategier och  (2)  som uppdykande strategier. 
Strategier kan kopplas till  den  ekonomiska styrningen.  

Den  andra utgångspunkten var  Porters (1989)  basstrategier; kostnadsöver-
lägsenhet, differentiering och fokusering. För att på ett pedagogiskt sätt kunna 
tydliggöra detta använde  jag  Westerbergs  (1996)  modell som innefattar  8  olika 
strategiska kompetensgrupper. 

Såväl Mintzbergs  (1978)  som  Porters (1989)  forskning ayser i första  hand  
större företag. Utgångspunkten i denna uppsats är att dessa teorier även kan an-
vändas för små företag.  

En  tredje utgångspunkt är att det föreligger myter i små företag  (se  Hedberg & 
Jönsson,  1978,  Söderbom,  1995).  Teorier om myter kan appliceras på små 
företag. Även små företags verksamhet baseras på föreställningar om hur om-
givningen  ter  sig och hur detta påverkar företaget.  
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2.3 	Styrning  

2.3.1 	Vad är styrning? 

Styrning av företag kan ske på olika sätt. Flera faktorer inverkar på hur styr-
ningen utformas i företag. Holmström  (1995)  beskriver tre olika typer av styr-
ning. Direktstyrning där ledningen genom formell auktoritet leder och följer 
upp verksamheten. Ledningen kan alltid ingripa med  en  direkt ordergivning. 
Styrningen sker i stor utsträckning genom regler och instruktioner 
(regelstyrning). Målstyrning innebär att styrningen sker genom att formella  
planer  följs upp.  De  utformade målen syftar till att uppnå ett önskvärt framtida 
agerande i organisationen. Självstyrning ayser  en situation  där olika enheter 
genom kommunikation eller ömsesidig anpassning kommer överens om ett 
framtida agerande. 

Källström  (1993)  anlägger ett målstyrningsperspektiv och definierar begreppet 
styrning som "alla aktiviteter som innebär att någon medvetet påverkar  en  eller 
flera individer i syfte att förverkliga mål"  (s. 59).  Styrningen  har  som ett 
grundläggande syfte att bedriva verksamheten med inriktning mot gemensamma 
mål. Företagsledningens uppgift är att samla alla företagets resurser och få  dem  
att agera mot av ledningen uttalade mål. Företagets delar skall således relateras 
till varandra så att  en  helhet uppnås. Enligt Källström  (1993)  sker styrningen 
såväl vertikalt som horisontellt.  Den  vertikala styrningen innefattar exempelvis 
delegering av ekonomiska mål i  form  av  en budget  där uppföljning sker genom 
rapporter från ekonomisystem. Horisontell styrning avser hur sidoordnade 
funktioner inom företaget och interna kunder påverkar varandra och samspelar 
med leverantörer och andra externa intressenter. 

Det finns ett stort antal styrande krafter i företag (Källström,  1993).  Indelning 
kan göras i formella, informella och inneboende krafter.  Till de  formella räknas  
bland  annat ekonomistyrningen. Informella krafter ayser det som inte är for-
mellt beslutat  men  som ändå påverkar företaget. Myter fungerar som informella 
och inneboende krafter (jmf Hedberg & Jönsson,  1977).  Inneboende styrning 
ayser enskilda individers personliga motiv. 

Små företag kan karaktäriseras som entreprenöriella, det vill säga  de  befinner 
sig i  en fas  där förekomsten av informell styrning kan vara omfattande. Värde-
tillväxt kan innebära att företaget når  en  nivå i tillväxtfasen där  de  får  en  
"professionell" karaktär. Behovet av mer formell styrning kan då bli  en  kon-
sekvens (Flamholtz,  1990).  I denna studie  har jag  för aysikt att belysa formell 
och informell styrning. Inneboende styrning i ett företag kan vara svår att iden-
tifiera. Det kräver att  jag  arbetar i företaget  under  längre tid och ingår därför 
inte i denna studie.  
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Styrning förekommer  på  olika sätt  på  olika nivåer i företag.  Anthony (1965)  
definierar  tre  nivåer  av  styrning  (se  även Polesie  1976, som  kopplar styrningen 
till olika beslutstyper). Strategic  planning  (strategisk planering)  ayser  den  nivå  
som anger  företagets överordnade  mål. Management  control  
(verksamhetsplanering) behandlar frågor  om  hur  befintliga  resurser  skall ut-
nyttjas och samordnas.  Technical control  (operativ planering)  ayser  hur  verk-
samheten  på en  detaljerad nivå skall genomföras. I denna  studie  är utgångs-
punkten i första  hand  ekonomistyrning  på strategisk  nivå  men  även ekonomi-
styrning  på taktisk  och  operativ  nivå beaktas. 

Andra  perspektiv på  styrning är  hur  VD  styr  företaget och  anger  strategiska  
val.  Detta  kan ske  genom att  VD  ensam  anger  inriktning och  strategier. En  
annan utgångspunkt är där verksamheten  styrs mer  i  samråd med  medarbetare 
och tillsammans  med  dessa  kommer  överens  om de  strategiska  val som  skall/bör 
göras.  Boland  (1979)  diskuterar styrning utifrån  "control  over" respektive  
"control  with".  

"Control "over" is related to hierachically structured, burecratically operated 
processes in which orders and rules flow from top of an organization down 
and performance reports and exceptions conditions flow up" (s. 263). 

"Control  "with"  is the  result of socialization into  a  clan  where  values  and  be-
liefs that  are  shared  serve a basis for  co-ordinated  action  without  orders  and  
adjustment  and  without  expections  reports"  (s. 263) 

"Control  with" innefattar  de  värderingar  som  delas  av organisationens  med-
lemmar och är närmast att likna  vid det som enligt  Söderbom  (1995)  ayser  my-
ten  /myterna i företaget. Myterna bidrar till att förklara varför saker och  ting  
förhåller  sig på det  sätt  som sker  utan att för  den  skull  skapa  en  komplett  bild  
(Snell  & Youndt  s. 716, 1995).  Boland  (1979) anser  att båda typerna  av  styr-
ning,  control  over  och  control  with, är användbara i alla  organisationer  och fö-
retag  vid  alla tidpunkter.  En  viktig  aspekt på  styrning är sambanden mellan 
orsak och verkan.  Boland  beskriver  två  typer av  orsaks- och verkansamband 
(kaulsalitet), sekventiell och ömsesidig.  Den  sekventiella ayser  det  förhållandet 
att  A  orsakar  B som  i  sin tur  orsakar  C.  Ömsesidiga orsaks- och verkansamband 
innebär att  A  och  B  och  C  är alla relaterade till varandra och är  produkter av  
varandra. Sekventiella orsaks- och verkansamband är att jämföra  med  control  
over  och ömsesidiga  med  control  with.  Modeller  för ekonomistyrning bör 
beakta dessa båda  typer av  orsaks- och verkansamband för att vara  komplett.  
Hammarström  (1995)  diskuterar instrumentell och  kommunikativ  användning  
av information. Den  instrumentella användningen  kan  jämföras  med  "control  
over". Den  baseras framför allt  på den  sekventiella  kausalitetens logik. Den  
kommunikativa användningen är starkt kopplad till  "control  with" och ömse-
sidig  kausalitet.  I  kommunikationen  mellan aktörer i ett företag utvecklar  de  
ömsesidigt  en  förståelse och samsyn  om  hur  problem kan  och bör hanteras.  
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Ouchi  (1979)  diskuterar styrning med kunskapen om förädlingsprocessen och 
förmågan att mäta utfall som utgångspunkt.  Se Figur 5.  

Kunskap om förädlingsprocessen  
God 	 Dåli  

Beteendestyrning Målstyrning 
och/eller målstyr-  (Boutique  för 
ning dammode) 
(Nasas 
rymdprogram)  

1 2  

Beteendestyrning Själv- ("klan-") 
(Plåtburksfabrik) styrning  

(Forskningslab) 

3 4 

Hög 

Möjlighet att 
mäta utfall 

Låg 

Figur 5.  Osäkra situationer och styrningsverktyg. Bearbetning av Ouchi,  1979, 
s. 843. 

Den  kunskap som företagsledningen  har  om hur förädlingsprocessen sker på-
verkar utformning och behov av ekonomisk styrning. Vidare är förmågan att 
mäta utfallet av avgörande betydelse för hur  modeller  för ekonomistyrning ut-
formas. I figur  5  ovan exemplifieras detta. I ruta  1 (t ex  något av Nasas 
rymdprogram) finns hög förmåga att mäta utfall samtidigt som kunskapen om 
processen är hög.  Man  kan använda regel- eller målstyrning för denna typ av 
verksamhet. I ruta  2  återfinner vi  t ex en  sådan verksamhet som  en boutique  
med modekläder för kvinnor. Här är det lätt att mäta utfall i  form  av exempel-
vis  bruttomarginaler  och försäljningsvolym. Däremot är det svårare att beskriva 
hur försäljningsprocessen går till. Det är oklart vilka faktorer som avgör att 
kunden köper eller ej. Ruta  3  beskriver  t ex en  plåtburksfabrik. Här är kunska-
perna om förädlingsprocessen goda,  men  det är svårt att mäta resultaten för en-
skilda steg i förädlingsprocessen. Svårigheten består i att värdera enskilda bi-
drag till helheten även om kunskapen om hur processen genomförs är hög. Hur 
stor  del  av förädlingen  har t ex  skett genom  en  enskild medarbetarens insats? 
Slutligen, i ruta  4,  beskrivs självstyrning eller "klanstyrning" som kan illustre-
ras av ett forskningslaboratorium. I denna  situation  är det svårt att mäta utfall 
samtidigt som kunskapen om processen svag. Företaget måste söka andra meto-
der för att styra verksamheten. Självstyrning innebär att  de  styrda enheterna 
lämnas stor handlingsfrihet att  under  eget ansvar genomföra verksamheten.  
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Samtliga styrformer syftar ytterst till att fä organisationer att verka mot målen 
för verksamheten.  

Jag  använder följande  definition  av styrning (jmf Häckner  1998):  

Att samordna och koordinera resurser och aktiviteter inom organisationen mot 
mål oaysett om målen är uttalade eller ej.  

Den  styrning som ayses i denna uppsats är främst på strategisk nivå (jmf  
Anthony, 1965).  Motivet till detta är att på  den  nivån fattas  de  beslut som ayser  
de  valda strategierna.  Jag  ayser styrning oaysett om målen är uttalade eller ej. I 
små företag är inte alltid målen artikulerade till alla medarbetare.  

2.3.2 	Ekonomistyrning 

Det övergripande syftet med ekonomistyrningen är att  den  skall bilda underlag 
för beslut för användning av resurser, särskilt ekonomiska, inom organi-
sationen.  Den information  som genereras ur  modeller  för ekonomisk styrning 
tolkas och används på olika sätt. Hur väl ekonomistymingen kan anses fungera 
beror på ett flertal faktorer. Går det att mäta det som företaget utför?  Har  vi 
kunskap om hur verksamheten utförs? 

Det som i första  hand  förknippas med begreppet ekonomistyming är kopplingen 
till förekomsten av olika typer av nyckeltal och ekonomiska mått (Källström,  
1990).  Dessa typer av ekonomiska mått  har  som  sin  största uppgift att skapa un-
derlag för beslut som går i riktning mot ökad lönsamhet och förmögenhet: 

"Ekonomistyrning ayser  en  medveten styrning av beslutsfattandet 
och beteendet inom organisationen i riktning mot bättre resultat, 
lönsamhet och ekonomisk ställning" (Källström,  1990, s. 40).  

Vidare skall  modeller  för ekonomistyrning motivera och inspirera medarbetare.  
Den  anställdes insats skall gå  hand  i  hand  med organisationens övergripande 
strategi.  En  viktig uppgift för ekonomistyrningen är att korrigera felaktigheter i 
agerandet, som exempelvis olika  former  av dåligt resursutnyttjande (Källström,  
1990).  

Ekonomistyrning innefattar användning  av  ekonomisk  information. Det  är fråga  
om  olika  typer av information.  Ofta gäller  det  användning  av  redovisning, bud-
geter och kalkyler  på management  control  nivå  (taktisk  nivå) (Bergström & 
Lumsden,  1993). Informationen kan  produceras  regelbundet eller  oregelbundet  
efter behov. Information  är dock  ej  tillgänglig för alla.  Det sker en selektering 
vid distributionen av information. En  företeelse  som  också förekommer är att 
olika befattningshavare upprättar sina egna  "rapporter". Informationen  är i  
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dessa anpassad  efter den  enskilde befattningshavarens  behov. Den kan ej heller  
återfinnas i  de rapporter som  standardiserade  modeller  för ekonomistyrning 
erbjuder. Earl &  Hopwood  (1980)  diskuterar olika  typer av information som  
används i företag. Författarna skiljer mellan officiell  respektive  icke officiell  
samt  rutinmässig  respektive  icke rutinmässig  information.  Användning  av  dessa 
olika  typer av information  förekommer i större  eller mindre  utsträckning.  Se 
figur 6.  

Rutinmässig 	Ej rutinmässig 

-Standardkostnad- 
modeller 

-Produktions- 
kontrollsystem 

1 

-Kapitalbehovs-
beräkning 

-Lönsamhets-
kalkyler  

2  

-Speciella  filer  
-"Svarta böcker" 
-Egenproducerade 
varningssystem 

3 

-Affärsluncher 
-Speciella möten 
- "Djungel-

trummor"  

4 

Figur 6.  Informationsprocessmix.  Bearbetning  av  Earl & Hopwood,  1980. 

Med  begreppet rutinmässig ayses huruvida rapporterna/informationen produ-
ceras  kontinuerligt med  jämna  tidsintervaller eller ej.  Officiell  respektive in 

anger om information  finns dokumenterad  på  ett  sådant  sätt att  den  är 
allmänt tillgänglig.  Macintosh  (1985)  diskuterar i detta sammanhang  formell  
respektive  informell  information  och sätter likhetstecken  med  officiell  respek-
tive  inofficiell. I  de  allra flesta  fall  kan  detta  komma  att överensstämma.  Jag kan  
dock tänka  mig situationer  där  informationen kan  betraktas  som  inofficiell  med  
ändock vara  formell.  Ett  sådant  exempel  skulle  kunna vara "svarta böcker"  som  
inte  på  något sätt är officiella  men som kan  vara formella i  det  ayseendet att  de  
upprättas  på  samma sätt  med  samma innehåll  vid  varje tillfälle.  Jag  väljer dock 
att i fortsättningen använda  Macintosh's  definition då jag anser  att  det  i  de  allra 
flesta  fall  är möjligt att betrakta  formell  respektive  informell  som  officiell  res-
pektive  icke officiell. 

I ruta  1  återfinns  den information  som är att betrakta som både rutinmässig och 
officiell. Upprättade standardkostnader för produkterna är  information  som an-
vänds operativt och av många individer.  Den  finns tillgänglig för många med- 

Officiell 

Inofficiell 
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arbetare och upprättas kontinuerligt. Ruta  2  innefattar  den information  som be-
traktas som officiell  men  som ej kan anses rutinmässig då  den  endast upprättas 
vid behov. I ruta  3  återfinns  en  intressant  del  av informationsflödet. Här upp-
rättar  den  enskilde medarbetaren egen  information  för styrning. Denna  infor-
mation  benämns ofta som "svarta böcker". "Svarta böcker" kan uppdateras 
rutinmässigt och är vanligen endast avsedda för användaren. Slutligen, i ruta  4,  
återfinns  den  typ av  information  som oftast överförs vid speciella tillfällen 
såsom affärsluncher, på golfbanan, på kafferaster och så vidare. Denna typ av  
information  kan vara minst lika viktig som  den  i  de  övriga rutorna.  

En  annan aspekt på utformning av ekonomistyrning är  den  teknologi som före-
taget använder. Förekomsten och behovet av olika typer av teknologi kan på-
verka ekonomistyrningens innehåll.  Se Figur 7.  

Variationer i arbets- 
uppgifter 

Liten 
	

Stor 

Hantverks- 
teknologi 

3 

Forsknings-
teknologi  

4  

Rutinteknologi 

1 

Ingenj örs-
teknologi  

2 

Liten 

Kunskap om 
orsak/verkan 

Stor 

Figur 7.  Kategorier av teknologi. Bearbetning av  Macintosh,  1985.  

Rutinteknologin (ruta  1)  kräver  en  ekonomistyrning där informationsmängden 
är liten,  den  är precis och otvetydig och används på ett snabbt och bestämt sätt. 
Tillverkning i monteringsfabriker och vid löpande  band  är exempel på denna 
typ av teknologi. Ingenjörsteknologi (ruta  2) har  behov av  en  "grundlig" eko-
nomistyrning. Det krävs stora mängder  information,  som ibland  t ex  kan an-
vändas för simulering i  modeller.  Underlagen tenderar att vara detaljerade och 
precisa. Verksamheten karaktäriseras i detta  fall  av att arbetsuppgifternas inne-
håll varierar i stor utsträckning. Kunskapen om orsak-/verkansamband är dock  
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stor. Tekniska manualer kan användas för att identifiera lösningsområden. 
Verksamhet med kundanpassade produkter kan återfinnas i denna ruta. I hant-
verksteknologin (ruta  3)  används ofta "ytlig"  information  i måttlig mängd.  Den  
är varken precis eller detaljerad. Forskningsteknologin (ruta  4)  präglas ofta av  
"diffus"  ekonomistyrning. Förhållandevis stora informationsmängder kan täcka 
ett stort område. Samtidigt kan informationen vara dåligt definierad, ej precis 
och användas på ett oöverlagt sätt. 

Som framgår omfattas ekonomistyrningen av många faktorer. Det yttersta syftet 
med ekonomistyming är att skapa underlag för värdetillväxt.  Jag  använder föl-
jande  definition  av ekonomistyming; 

Ekonomistyrning är styrning som innebär att använda  information  för att skapa 
värdetillväxt i företag.  

Min definition  innefattar användning av redovisning, budgetar och kalkyler  
samt  icke finansiell  information.  Icke finansiell  information  kan exempelvis 
vara  information  från handelskammare, branschinstitut, egenproducerat och 
liknande. Med användning av  information  för ekonomistyrning ayser  jag  vidare 
såväl officiell och icke officiell  information  som rutinmässig och icke rutinmäs-
sig  information. 

2.3.3 	Strategisk ekonomistyrning 

Ekonomistyrningen kan tillskrivas  en  strategisk  roll. Den har bland  annat till 
uppgift att förse beslutsfattarna med  information  som underlättar genomföran-
det av företagets aysedda strategier.  Den  strategiska ekonomistyrningen speglar 
inte bara kostnadsstrukturen för det egna företaget utan även kostnadsstrukturen 
för konkurrenterna.  Den  strategiska ekonomistyrningen kan också användas för 
att analysera  den  marknadsstrategi som företaget valt och jämföra med konkur-
renternas.  

Bromwich  (s. 28, 1990)  definierar  strategisk  ekonomistyming  som: 

"The provision and analysis of financial information on the firm's 
product markets and competitors' costs and cost structures and the 
monitoring of the enterprise's strategies and those of its competitors 
in these markets over a number of periods". 
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Sigfridsson (s. 23, 1993) skriver: 

"den  strategiska ekonomistyrningen fungerar som  en  länk mellan 
strategiska  planer  och operationella aktiviteter i företaget och 
betonar inte bara kostnadsjämförelser med konkurrenterna utan 
uppmärksammar också företagets diversifieringsstrategi och lägger 
vikt vid livskostnadcykler avseende företagets produkter och 
resurser". 

Föreliggande studie ayser små företag. Små företag  har  inte sällan små resurser 
att göra kostnadsjämförelser med sina konkurrenter. Vidare kan det vara svåra 
att bedöma livskostnadscylder i små företag. Det finns alltså anledning att an-
passa definitionen i denna undersökning med hänsyn till detta. 

Buzzell &  Gale (1987)  visar på nio faktorer som på ett avgörande sätt påverkar 
företagets lönsamhet och kassaflöde.  De  faktorer som  bland  annat ayses är pro-
duktivitet och tillväxt. På motsvarande sätt kan  man  fråga om det går att iden-
tifiera  modeller  för strategisk ekonomistyrning bör innehålla för att leda till 
framgång.  Finns  det sådana  modeller  som är generellt användbara i alla små 
företag? Bör  modeller  utformas utifrån  respektive  företags specifika  situation? 

Simons (1995) beskriver 4  olika  typer av modeller  för  strategisk  ekonomistyr-
ning.  Jag  använder dessa  modeller, eftersom de  visat  sig  vara användbara i  
Simons  undersökningar.  Simons  konstaterar att  det  är viktigare att, istället för 
att fokusera  på det som  företaget redan vet och förstår, rikta uppmärksamheten  
på de  uppdykande hoten och möjligheterna. Hoten  kan  undvikas och möjlig-
heterna  kan  utvecklas till uppdykande  strategier. "...management  control  sys-
tems  are  tools  for  implementing  business  strategies"  (Simons, 1995). Simons ser  
här fyra  typer av  verktyg (hävstänger).  De  fyra verktygen är  1)  värderings-
styrmodeller,  2)  gränsskapande styrmodeller,  3)  interaktiva styrmodeller och  4)  
diagnosticerande styrmodeller.  Se Figur 8. 
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1.  "Värderingsstyrmodeller" 	2.  "Gränsskapande styrmodeller" 

      

      

Grundläggande 
värderingar 

 

Risker som 
skall undvikas 

         

         

Strategier 

Strategiska 	 Kritiska  pres- 
osäkerheter 	 tationsmått  

3.  "Interaktiva styrmodeller" 	4.  "Diagnosticerande styrmodeller"  

Figur 8.  Olika strategiska styrmodeller. Bearbetning av  Simons (1995). 

1) "Värderingsstyrmodeller" innefattar företagets  normer  och värderingar. 
Modellerna används  av chefer  för att förmedla-  organisationens  grundläggande 
värderingar, syften och inriktningar till medarbetare.  De  grundläggande värde-
ringarna,  som  utgör själva kärnan för verksamheten, är starkt kopplade till 
företagets  strategier.  Värderingsstyrmodeller skapas och förmedlas  via  affärs-
idea-  och strategidokument.  Det  primära syftet för dessa styrmodeller är att in-
spirera och vägleda  organisationen  i sitt sökande  efter  nya möjligheter. När  
problem  uppstår  vid implementering av  ett strategiskt  val  skall  en  värderings-
styrmodell hjälpa  organisationens  medlemmar att bestämma vilken typ  av pro-
blem som  skall tacklas och  hur  de  skall lösas. Värderingsstyrmodellerna är 
också användbara i  situationer  där problemen är svåra att upptäcka.  Då kan  
modellerna motivera individerna i  organisationen  att söka nya vägar för att ge-
nerera mervärden.  Det  innebär att värderingsstyrmodeller måste stimulera  in-
divider  att ta till  sig organisationens  värderingar och  mål på  aktörernas egna 
villkor.  En  affärsidé måste  således  tilltala såväl  en chef som  försäljare  eller den 
som  arbetar i  produktionen. En vision som  VD  förmedlar till sina anställda är 
ett exempel  på en  värderingsstyrmodell.  Visionen kan  vara dokumenterad,  men 
det  är inte  dokumentet  utan innehållet  som  utgör värderingsstyrmodellen.  

2) "Gränsskapande styrmodeller" beskriver det accepterade området för aktivi-
teter i organisationen. I motsats till "värderingsstyrmodellerna" så  anger de  
"gränsskapande styrmodellerna" ej några bestämda  ideal.  I stället så skapar  de 
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gränser för att undvika risker. Gränserna fokuserar uppmärksamheten till det 
"egna" reviret. Detta kan underlätta att finna nya möjligheter där. Dessa  model-
ler  uttrycks inte alltför sällan i negativa  termer  eller som minimistandards. I 
små företag kan  en  gränsskapande styrmodell ange vilka affärer företaget skall 
syssla med.  Den  kan också peka ut  de  affärer som företaget skall aystå från.  Den  
kan vara dokumenterad,  men  det är innehållet och inte dokumentet, som utgör 
modellen. 

Såväl värderingsstyrmodellerna  som de  gränsskapande styrmodellerna  kan så-
ledes  vara antingen formella  eller  informella.  De kan  vara baserade  på  såväl ru-
tinmässig  som  icke rutinmässig  information  (jmf Earl  go  Hopwood,  1980). 

3) "Interaktiva styrmodeller" används i organisationer för att skapa ökad förstå-
else för aktiviteter som  man  inte kan observera eller  har  direkt kännedom om. 
Modellerna är fokuserade mot strategiska osäkerheter. Osäkerheten kan i viss 
mån reduceras genom kunskap om hur andra ser på verksamheten, hur  de  ar-
betar och löser  problem.  Detta kräver omfattande kommunikation i organi-
sationen. Enskilda aktörer i organisationen kan då agera självständigt när  de  
skall hantera oväntade möjligheter eller  problem. En del  av deras ageranden 
kommer att vara taktiskt viktiga, andra inte. Lyckade experiment kommer att 
upprepas och utvecklas. I ett längre tidsperspektiv kommer strategierna att jus-
teras med ayseende på  den  kunskap som genereras i samband med detta experi-
menterande. I små företag kan interaktiva styrmodeller betyda att  VD  kontinu-
erligt följer det arbete som  de  anställde utför.  Jag  lägger alltså vikt vid vad ak-
törerna verkligen gör, oaysett om det  har  fattats formella beslut eller ej.  

4) "Diagnosticerande styrmodeller" är utformade för att försäkra sig om att  de  
uttalade målen uppnås. Kännetecknande för dessa  modeller  är deras förmåga att 
mäta utfallet av verksamheten. Exempel på diagnosticerande styrmodeller är 
resultatbudgetar, affärsplaner,  budgets  för kostnadsenheter, intäktsprognoser 
och marknadsandelar. För dessa skall kritiska variabler identifieras. Det kan 
vara fråga mått, nyckeltal eller andra indikatorer.  Se  nedan.  

Jag  ayser att beskriva  den  strategiska ekonomistyrningen med utgångspunkt från  
Simons men  med vissa modifikationer. Det är både fråga om  de  som  jag  berört 
ovan och  de  som behandlas i återstoden av detta aysnitt. 

Olika  strategier  ställer olika  krav på  utformning  av modeller  för  strategisk  eko-
nomistyrning. Styrmodeller bör utformas  med  hänsyn till  hur  kritiska  variabler 
kan  användas för att påverka företagets  strategier  (såväl aysedda, uppdykande  
som  realiserade). Ett systematiskt sätt att identifiera och utforma kritiska 
variablerna  kan ske  i  form av  ett  så  kallat  "Balanced Scorecard" (Kaplan  &  
Norton,  1992. 1993,  Olve  et a1,1997). Se Figur 9. 
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Hur uppfattaZE  
kunden oss? 

Kundperspektivet 
Mäl Mätt  

Finansiella perspek-
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Mäl Mätt 

Vad tycker 
ägarna? 

t 
Vision  och  

4-  Strategi -->  

1  

Vad  mäste  vi  
bli  bra  ä? 

Processperspektivet 
Mäl Mätt 

Förnyelse-pers-
pektivet 
Mäl Mätt 

v\ /I  

Hur kan vi 
fortsätta att 
förbättra oss i 
framtiden?  

Figur  9. Balanced Scorecard.  Bearbetning  Kaplan & Norton. (Kaplan & Nor-
ton, 1992) 

Balanced Scorecard  (BSC)  arbetar  med  traditionella finansiella mått  som  ränt-
abilitet,  soliditet  och  likviditet.  Utöver  det  anges  tre  ytterligare  perspektiv enligt  
ovan.  Måtten  i dessa  perspektiv  är ofta icke monetära. Strategierna förmedlas 
och följs upp mot dessa mått.  De  icke monetära  måttens  utformning och innehåll 
varierar  med de behov som  olika företag  har.  Bakom alla fyra  perspektiven  
ligger en  uttalad  vision  och/eller  strategi.  För att  det  skall fungera krävs för  
vart  och ett  av  perspektiven  konkreta  mål,  mått och  handlingsplaner. 
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Figur 10.  Analysmodell för strategisk ekonomistyrning. Bearbetning av  Kaplan  
&  Norton  (1992)  och  Simons (1995).  

Som  framgår  av figur 10 kan Simons (1995)  och  Kaplan  &  Nortons  (1992) BSC 
modeller  kombineras.  I  figuren har jag  utgått från att samtliga styrmodeller  har  
åtminstone någon betydelse  ur vart  och ett  av de  fyra perspektiven.  Det  finns  
anledning  att utgå frågan att  strategisk  styrning fungerar väl när  de  olika model-
lerna kombineras.  Vad som kan  åstadkommas blir  resultat av  ett samspel mellan 
modellerna.  Det  är  t ex  rimligt att mått  som  genereras  via  diagnosticerande  
modeller  kommuniceras  (interaktivt)  och  kan  leda  till  slutsatser  om  rimliga 
gränser för verksamheten.  Sådan  resonemang  styrs av  grundläggande värde-
ringar i  organisationen. Samtidigt kan  diskussionerna leda  till  att värderingar 
modifieras, att nya  idéer  utvecklas  etc.  

Vissa av styrmodellerna förefaller överensstämma bättre med vissa perspektiv 
enligt  BSC  än andra  modeller.  För att markera detta i figuren  har jag  kursiverat  
de modeller  som  jag  anser överensstämma i större utsträckning än  de  andra med  
respektive  perspektiv. Sannolikt är förekomsten av diagnosticerande styrmo-
deller dominerande i det finansiella perspektivet. Ägarna är betjänta av verktyg 
som gör det möjligt att mäta utfallet av  den  kapitalplacering som  de  gjort. För  
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kundperspektivet finns det skäl att anta att värderingstyr- och gränsskapande  
modeller  förekommer i stor utsträckning. Kundens uppfattning  har  om ett 
företag  har  att göra med värderingar om produkter,  service  etc. Det innefattar 
också vad företaget kan erbjuda (produkter, tjänster), det vill säga inom vilka 
gränser som företaget verkar. När det gäller processperspektivet återkommer  
de  diagnosticerande modellerna. Att mäta hur utfallet av  en  process kräver mått 
och nyckeltal av olika  slag.  Samtidigt är det viktigt för ledare att ta  del  av hur 
processer fortskrider och utvecklas vilket kräver interaktiva styrmodeller. 
Slutligen för förnyelseperspektivet kan antas att gränsskapande- och värderings-
styrmodeller dominerar. Att ange inom vilka områden företag skall verka 
framgent ställer krav på att kunna ange inom vilka gränser det skall ske. Vidare 
är det viktigt att  de  värderingar som styr förnyelseprocessen kan projiceras.  De  
empiriska undersökningarna i denna studie får illustrera användbarheten av  den  
kombinerade modellen. 

Hedberg & Jönsson  (1978)  studerar ekonomistyrningens utformning och inne-
håll i turbulenta miljöer. Författarna  anser  att  det  i sådana miljöer är viktigt att 
tillvarata olika  gruppers behov av information  i stället för att försöka skapa en-
hetliga riktlinjer i alltför stela  strukturer.  Olika  typer av rapporter  och  analyser 
kan  bidra till att uppdaga  hot  och möjligheter. Traditionella  modeller  för 
ekonomistyrning fungerar  som stabilisatorer.  Hedberg & Jönsson menar att 
ekonomistyrningen skall skapa  mekanismer som  utgör  destabilisatorer.  
Ekonomistyrningen skall innehålla  "semi-confusing  systems". Med  detta ayser 
författarna  modeller som får ledningen  och andra aktörer i ett företag att tänka 
i nya banor.  

Strategier  förändras  diskontinuerligt  i företag. Företaget i  sig har  ett  eget liv 
som  i  de  fiesta fall  är längre än  strategier  och  modeller  för ekonomistyrning. 
Svårigheterna för företag verkar vara att finna ett samspel mellan  strategier, 
modeller  för ekonomistyrning och egenskaper  hos  företaget  som har  betydelse 
för detta samspel  (Macintosh,  1994).  Hur  samspel definieras och när  man kan  
säga att  det råder  samspel mellan  strategier  och  den  ekonomiska styrningen be-
handlas i aysnitt  2.4.1.  

Utvecklingen  av modeller  för ekonomisk styrning  kan  variera mellan olika 
företag. Strategierna  kommer  att omarbetas för att kunna möta och anpassas  
efter  nya förutsättningar i företagets omvärld.  "The "business  focus" of  a system  
application relates  to the  predominant focus of  an  application, recognizing that  
business  goals  and  purposes may change  over time"  (Brecht  &  Merle, 1996, s. 
18). Den  strategiska ekonomistyrningen ayser att generera  information som kan  
hantera förändringar i företagets omvärld.  Informationen  bör ge  signaler som 
tyder på  att exempelvis  en kris  är i antågande och att åtgärder bör vidtas.  Brecht  
&  Merle (1996)  behandlar "accounting/management  information systems"  
(A/MIS) , och  skriver:  "Strategic A/MIS  help define  the  way companies compete  
and do business,  because they determine  how managers  use  information to  focus  
and  structure  the  organization  for  future changes"  (s. 18). 
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Ekonomistyrningen förknippas vanligen främst  med information som  känne-
tecknas  av  ekonomiska värden uttryckta i kronor och ören. Ekonomistyrningen  
skulle  kunna effektiviseras  på så  sätt att  kvalitativ information  adderas till  den  
traditionella. Ekonomistyrare "... can  improve  A/MIS  feasibility  studies by  
including nonfinancial  information and factors  of value delivery, competitive 
impact,  and  strategic  effectiveness"  (ibid,  s.19). Den  icke finansiella  informa-
tionen kan ses som den  "mjuka  informationen". Den  mjuka  informationen  är 
knuten till  personer  och är  subjektiv  och  kan  vara avgörande för vilka  strategier 
som  realiseras (Häckner,  1985). 

Jag  definierar strategisk ekonomistyrning som: 

Ekonomistyrning som möjliggör att följa och påverka företagets strategier och 
tolka hur  de  påverkar/påverkat värdetillväxten. Det innebär att strategier och 
ekonomistyrning skall överensstämma så att det är möjligt att avläsa effekter av 
satsningar som inriktas mot specifika produkter, kunder och marknader. 

Bergström & Lumsden  (1993) har  i  sin  studie av ekonomisystem i  mindre  
företag sett att företagsledare som  har en negativ  inställning till tillväxt an-
vänder ekonomisystem i liten utsträckning som hjälpmedel för styrning av verk-
samheten.  Modeller  för ekonomistyrning bör därför innehålla  information  om 
marknaden som är i överensstämmelse med företagets övergripande marknads-
strategier (aysedda, realiserade, uppdykande).  

2.3.4 	Sammanfattning 

Detta aysnitt  har  behandlat ett antal begrepp, som är centrala för studien. 

- I studien riktas intresset i första  hand  mot  den  strategiska nivån och företagets 
marknadsstrategier. Motivet till detta är att på  den  nivån fattas  de  beslut som 
ayser  de  valda strategierna. Det gäller att få organisationens medlemmar att 
handla i linje med strategierna.  Den  strategiska styrningen är kopplad till både 
taktisk och  operativ  styrning. Gränsdragningen mellan  de  olika styrformerna 
är inte alltid  klar.  Styrning kan vara av såväl formell som informell karaktär. 

- Med  ekonomistyrning ayser  jag  användandet  av information  i syfte att skapa 
värdetillväxt i företag. Såväl finansiell  information  (redovisning,  budgetar,  
kalkyler)  som  icke finansiell  information  (branschfakta, egenproducerat mate-
rial etc) ayses. Användning  av information  omfattar officiell och icke officiell  
information samt både  rutinmässig  som  icke rutinmässig  information  i  linje 
med  Earl &  Hopwood  (1980).  

- Strategisk ekonomistyrning ayser  den del  av ekonomistyrningen som möjlig-
gör uppföljning av företags strategier. Ekonomistyrning och strategier skall  
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samspela så att effekterna av  de  satsningar som sker mot specifika produkter, 
marknader och kunder skall kunna avläsas.  

2.4 	Forskningsfråga och analysmodell 

Forskningsfrågan kan  nu  preciseras enligt följande: 

Hur kan strategisk ekonomistyrning utformas för att i samspel med marknads-
strategier främja värdetillväxt i små företag? 

Utgångspunkten är att strategisk ekonomistyrning kan utformas så att  den  
främjar värdetillväxt  samt  att utformningen sker med hänsyn till marknads-
strategierna.  Jag  kallar detta för samspel mellan strategisk ekonomistyrning och 
marknadsstrategier. 

Samspel mellan små företags marknadsstrategier 
och strategiska ekonomistyrning 

C 
Faktorer som påverkar 
samspelet mellan 
företags marknads-
strategier och strategiska 
ekonomistyrning 
- bransch (stabilitet, turbulens) 
- marknad 
- teknologi  

Figur 11.  Analysmodell ayseende samspel mellan marknadsstrategier och strate-
gisk ekonomistyrning.  
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2.4.1 	Samspel mellan strategisk ekonomistyrning och 
marknadsstrategier 

Analysmodellen framgår av figur  11.  Marknadsstrategierna ayspeglar företagets 
sätt och möjligheter att "tjäna pengar". Det innebär att skapa lönsamhet och 
därmed förutsättningar för överlevnad och utveckling/värdetillväxt. Det är där-
för viktigt att kunna avläsa effekter av satsningar som inriktas mot specifika 
produkter, kunder och marknader. 

Små företag är mer sårbara inför olika  hot  då  de  ofta saknar "slack"  (t ex  över-
flödsresurser) i organisationen. "Slack"  skulle  kunna användas för att reducera 
effekterna i  en  hotsituation. Små företag som missar möjligheter kan lida skada.  
Om  ett litet företag däremot förbiser ett  hot  eller tolkar det felaktigt kan det få 
förödande konsekvenser  (Lang,  R, Calantone, R & Gudmundson, D,  1997).  Det 
är därför viktigt att åstadkomma ett samspel mellan marknadsstrategierna och  
den  strategiska ekonomistyrningen. Denna bör såväl stödja som ifrågasätta 
marknadsstrategierna. Å ena sidan skall styrningen säkerställa att strategierna 
får aysedda effekter. Å andra sidan skall styrningen göra det möjligt att upp-
täcka när strategierna behöver förändras. 

Innehållet i  de  olika rektanglarna i figur  11 har  behandlats ovan. Samspelet 
mellan  de  olika grupperna av faktorer i rektanglarna illustreras av pilarna.  

1) Pilen mellan rektangeln för  modeller  för strategisk ekonomistyrning  (A)  och 
marknadsstrategier (B) är dubbelriktad. Utgångspunkten är att om marknads-
strategier finner stöd i  modeller  för strategisk ekonomistyming så kan det 
underlätta genomförandet av desamma.  Modellers  utformning och innehåll 
kan påverkas av hur marknadsstrategier är utformade.  Den information  som  
modeller  skall och bör innefatta beror till stor  del  av hur strategier ser ut.  

2) Från rektangel (C) faktorer som påverkar samspelet går pil  2)  till pil  1).  
Förutom att faktorerna  har en  direkt påverkan på  modeller  och marknads-
strategier så  har de  även  en  inverkan på samspelet. Företagets bransch, mark-
nad etc kan påverka hur marknadsstrategier och ekonomistyrning samspelar. 
Exempelvis kan  en stabil  marknad påverka hur strategier realiseras och hur 
effekterna av detta kan avläsas i ekonomistyrningen.  

3) Pilen mellan cirkeln (C) med faktorer som påverkar samspelet och  modeller  
för strategisk ekonomistyrning  (A)  är dubbelriktad. Branschens stabili-
tet/turbulens ställer olika krav på utformning av modell för strategisk eko-
nomistyrning. Sannolikt  har  ett dataföretag  har  andra krav på strategisk eko-
nomistyrning jämfört med ett traditionellt verkstadsindustriföretag.  Den  
strategiska kompetensen  (se  Westerberg,  1996)  kan öka om  den  stöds av eko-
nomistyrningen. Det kan ske om företag med hjälp av strategisk ekonomi-
styrning lättare kan peka ut lönsamma kunder, affärer, order eller mark-
nader.  
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4) Pilen mellan faktorer som påverkar samspelet (C) och marknadsstrategier 
(B) är dubbelriktad. Marknadsstrategier och deras utformning kan i hög  grad  
påverkas av branschens stabilitet/turbulens. Marknaden som  den  definieras 
kan prägla utformningen av marknadsstrategier (Mintzberg,  1978).  I  den  ut-
sträckning som företag lyckas realisera sina marknadsstrategier kan det 
komma att utveckla och stärka strategisk kompetens.  

5) Slutligen kommer möjligheterna för värdetillväxt (D) att i allt väsentligt på-
verkas av  modeller  för strategisk ekonomistyrning  (A)  och marknads-
strategier (B). I  den  utsträckning som  modeller (A)  och marknadsstrategier 
(B) samspelar så påverkar det möjligheterna till värdetillväxt. I  de  fall  det rå-
der  en  hög  grad  av samspel så ökar möjligheterna att uppnå värdetillväxt och 
minskar på motsvarande sätt när graden av samspel är låg. Enligt analys-
modellen påverkar  modeller  för strategisk ekonomistyrning och marknads-
strategier direkt värdetillväxten. 

Samspelet mellan företags marknadsstrategier och strategisk ekonomistyrning 
är tveklöst av stor betydelse för företags framgång.  Modeller  för strategisk 
ekonomistyrning bör samspela med strategier och kunna ayspegla dessa 
(Flamholtz,  1983, s. 154-155).  Oaysett hur  information  tolkas och används är 
det av vikt att det föreligger  en  "synkronisering" av strategier och ekonomi-
styrning (Flamholtz,  1983, s. 168).  Samspel kan föreligga såväl när strategisk 
ekonomistyrning stödjer eller ifrågasätter marknadsstrategier.  

2.4.2 	Sammanfattning  

Studien  ayser att belysa samspelet mellan strategisk ekonomistyrning och mark-
nadsstrategier. Samspelet är  en  förutsättning för  god  värdetillväxt. Samspelet 
påverkas av faktorer som bransch, marknad, strategisk kompetens och tekno-
logi. Små företag saknar ofta "slack"  (t ex  överflödsresurser) i  sin organisation.  
I sådana  fall  kan det saknas resurser för att minska effekterna av uppdykande  
hot.  Därför är det viktigt att  den  strategiska ekonomistymingen samspelar med 
marknadsstrategierna och snabbt ger  signaler  om förändringar i företagets om-
givning. Det innebär att styrningen såväl skall säkerställa att strategierna får  de  
effekter som ayses som upptäcka när strategierna måste förändras.  
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3 	Metod  

3.1 	Metodsynsätt  

Jag  antog i denna studie ett aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke,  1994). Jag har  in-
tervjuat  VD  i  respektive  fallföretag i deras egen miljö. Det är  min  uppfattning 
som avrapporteras i uppsatsen. Det innebär att resultatet präglas av  en  hög  grad  
av subjektivitet. 

Arbnor & Bjerke  (1994)  diskuterar reliabilitet och validitet utifrån aktörssyn-
sättet. Reliabilitet innebär i detta  fall  att vi frågar oss själva huruvida  de  svar vi 
erhåller från respondenterna är trovärdiga, dvs ayspeglar respondenternas är-
liga uppfattningar. Vidare måste trovärdigheten och uppriktigheten i hela upp-
satsen bedömas.  Jag har under  intervjuernas genomförande upplevt att  respek-
tive respondent  varit uppriktig i sina svar.  VD  i  respektive  företag  har  visat på 
stor öppenhet ayseende  den  verksamhet som bedrivs. I många  fall  har  sådant 
som kan betraktas som "företagshemligheter" diskuterats.  

Validering  inom aktörssynsättet innefattar olika  aspekter.  Arbnor & Bjerke  
(1994)  delar upp  valideringen  i två  dimensioner,  process- och  resultatvalide-
ring. Den kan ske på  två sätt,  som  vetenskaplig  eller som praktisk. Den  prak-
tiska processvaliderin  gen  handlar  om  hur  man  lyckas intressera aktörerna för 
ämnet. Forskarens frågeställningar skall leda till ett ökat och stigande intresse 
från respondenterna.  Jag har  upplevt att  så har  varit  fallet.  Särskilt i  den situa-
tion som  innebar att  jag  arbetade  med  ekonomistyrningen i företagen.  De ana-
lyser som jag  genomförde resulterade i påtagligt ökat intresse från  respektive  
VD.  Nya  aspekter kunde  belysas vilket  blev  särskilt intressant.  "Det  här är nytt.  
Så  här  har vi  inte arbetat  med  redovisningen tidigare.  Jag  tycker att kostnaderna 
ökat  på  senaste  tiden. Jag skulle  vilja kunna koppla kostnaderna till  respektive  
maskin"  (VD  i  Alfa vid  genomgång  av den  analys  som  företogs).  Den  praktiska  
resultatvalideringen  innefattar förutsättningarna för  en  fortsatt  dialog  och 
frigörande handlingar. Frågeställningarna skall öppna för nya infallsvinklar och  
aspekter på det problem som  behandlas.  Eftersom jag  lyckades uppnå att  få  
ekonomistyrningen att framstå i nya  perspektiv så bidrog det  till att för respek-
five  VD  se  verksamheten  med  andra ögon. Alla  tre  företag  (Alfa, Beta  och  
Gamma) har  för aysikt att utveckla ekonomistyrningen. I  Beta  fortsätter arbetet 
i  en  D-uppsats  som  genomförs  av  två  studenter. 

Den  vetenskapliga processvaliderin  gen  handlar om logiken och rimligheten i 
rapporten. Forskaren skall  visa  hur tolkningar vuxit fram. Dessutom skall  de  
vetenskapliga begreppen  klart visa  subjektiva förankringar. Resultaten i uppsat-
sen är förankrade i och kopplade till  de  vetenskapliga begrepp som  jag  använt i  
den  teoriram som uppsatsen bygger på.  Den  vetenskapliga  resultatvalideringen 
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gäller resultatens förhållande till befintlig kunskap. Viktigt är här frågan huru-
vida  man  kan  ha  nytta av resultaten i rapporten och om  de  bidrar till utveck-
lingen av vetenskapsgrenen i fråga, i detta  fall  ekonomistyrning.  Jag  anser att  
jag  med denna uppsats visat på hur  den  strategiska ekonomistyrningen kan ut-
formas för tre av  de  i uppsatsen ingående fyra fallföretagen. Ambitionen är inte 
att skapa  en  generell teori ayseende strategisk ekonomistyming i små företag 
utan snarare  en  "speciell teori" (Brunsson & Jönsson,  1979). Den  kunskap som 
kan förväntas är  en  större insikt i hur strategisk ekonomistyrning kan utformas i 
små företag för att samspela med marknadsstrategierna. Resultaten i uppsatsen 
kan på det sättet vara andra små företag till hjälp vid utformningen av  en 
effektiv  strategisk ekonomistyrning. Brunsson och Jönsson skriver att: 

"...ingen teori kan förväntas passa  en  annan  del  av verkligheten än (möjligen)  
den  utifrån vilken  den  konstruerades. Teorier som är generella i  den  meningen 
att  de  är användbara i många situationer blir vanligen av begränsat värde i  den  
enskilda situationer. Generella teorier är inte slutmålet för kunskapsbyggnaden. 
Kunskapsbyggandet syftar istället till motsatsen - förståelser av speciella situ-
ationer".  (s. 145) 

3.2 	Val  av  fall  

Ekonomistyrningens utformning och innehåll varierar i många ayseenden  dels  
mellan tillverkande-,  handels-,  och tjänsteföretag och  dels  mellan olika bran-
scher och enskilda företag.  De  företag  jag valt  ut  som  fallföretag i denna uppsats 
är alla tillverkande företag  med dels  egna  produkter  och  dels med legoproduk-
ter.  Företagen valdes från  en  databas  som  innehåller alla svenska aktiebolag  
(Sveriges  Aktiebolag). Sökningen baserades  på  SNI-koder.  Eftersom jag  utgick 
från att  den  strategiska ekonomistyrning är  komplex  i tillverkande företag, 
valde  jag  tillverkande företag  som  ett första sökvillkor. Nästa sökvillkor  var 
geografisk lokalisering. Eftersom studien  är finansierad  av EU's  strukturfond  
mål-2 som  ayser Luleå,  Boden,  Piteå och Skellefteå begränsades sökandet till 
dessa  kommuner.  Därefter valdes slumpmässigt fyra företag ut.  Tre av  dessa 
finns i Piteå och ett i Luleå. Alla fyra företagen kontaktades  per telefon.  Där-
efter skickades ett  brev  till  dem med en  beskrivning  av den  planerade upp-
läggningen  av studien.  Alla fyra företagen accepterade att  delta. En tid efter  
detta  kom  två  av  företagen i Piteå att "kliva  ur" studien.  Orsaken till detta  var  
interna  problem hos respektive  företag. Två nya företag kontaktades omedelbart  
efter  detta. Dessa två nya företag accepterade att deltaga i  studien  och  har  båda 
Luleå  som  säte.  Således  omfattar  studien tre  företag i Luleå och ett i Piteå. Två  
av  fallföretagen verkar inom  det som  traditionellt  skulle kallas  verkstads-
industri. Ett företag är ett  high-tech  företag  som  tillverkar datorer för process-
övervakning.  Det  fjärde företaget sysslar  med  tillverkning  av  köttprodukter.  

En  aspekt på val av företag är huruvida  de har haft  eller är inne i  en  tillväxtfas 
eller ej. Planeras  en  tillväxt? Skillnader i detta ayseende hoppades  jag  kunna  
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belysa genom resultaten i studien. Som framgår ovan  har  företagen inte  heller  
valts på  basis  av skillnader i värdetillväxt, marknadsstrategier eller  modeller  för 
strategisk ekonomistyrning. I undersökningen kartlades dessa karaktäristika för 
fallföretagen.  

3.3 	Val av respondenter  

I  studien  intervjuades  respektive  verkställande direktör  (VD)  i fallföretagen. I  
tre av  företagen  (Alfa, Gamma  och  Zeta)  hade  VD  ansvar  för marknads-
strategierna. I  det  fjärde företaget,  Beta,  intervjuades även koncernchefen i 
moderbolaget, Betania.  Anledningen var  att  han hade stort  inflytande över 
marknadsstrategierna i  Beta.  Koncernchefen är personligen tillika  den  störste 
enskilde ägaren i Betania. 

När  jag  genomförde  analyser av  ekonomistyrningen arbetade  jag med respektive  
ekonomiansvarig i fallföretagen  Alfa, Beta  och  Gamma.  Dessa  personer bistod 
mig med det  material  som jag  ansåg  mig  behöva för att utföra mitt uppdrag. 
Inte  vid  något tillfälle upplevde  jag  att  de  undanhöll material. I samtliga  tre  
företag innehade dessa  personer vad som skulle  kunna  kallas  kamrersbefatt-
Mngar.  De  ansvarade i huvudsak för  den  externa redovisningen och deras  tid 
medgav  inte något omfattande arbete  med den  interna redovisningen.  Som  
framgår nedan (aysnitt  3.4.1)  genomfördes  ingen  aktionsforskningsinsats i  Zeta.  
Jag  arbetade inte  heller  tillsammans  med den  ekonomiansvariga i detta företag.  

3.4 	Datainsamling  

3.4.1 	Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av  en  i förväg upprättad intervjuguide.  Se  
bilaga  1  Frågorna i guiden styrdes av analysmodellen, som i  sin  tur baserades på 
tidigare forskning. Nya aspekter på problemområdet dök upp  under  inter-
vjuerna. Detta hade inte planerats i förväg.  Jag  intog, mot bakgrund av detta,  en  
"öppen" attityd vid genomförandet av intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden 
anpassades med hänsyn till det nya som framkom.  De  blev "semistrukturerade". 

Omfattningen av intervjuerna framgår av följande: 

- Tre  intervjuer  med  VD  i företaget  Alfa om totalt cirka 4  timmar. 
- Tre  intervjuer  med  VD  i företaget  Beta om totalt cirka 4  timmar. 
- Tre  intervjuer  med  VD  i företaget  Gamma om totalt cirka 4  timmar. 
- Två intervjuer  med  VD  i företaget  Zeta  om totalt cirka 2,5  timmar.  
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Jag  arbetade  med  ekonomistymingsfrågor  som  aktionsforskare i alla företag 
förutom  Zeta.  I  Alfa  arbetade  jag 12  timmar, i  Beta 16  timmar och i  Gamma 14  
timmar.  Efter  detta genomfördes ytterligare möten  med  VD  och  administrativ 
personal  i  respektive  företag. Dessa möten varade mellan  4  och  8  timmar.  Vid  
dessa möten diskuterades resultaten  av de  insatser  som jag  genomfört. Fråge-
ställningar  om var  lönsamheten föreligger i  den  verksamhet  som  företagen  be-
driver var  centrala  vid  dessa möten.  Efter det  presenterade  jag de  förslag till 
åtgärder  som jag  ansåg lämpliga mot bakgrund  av det resultat som  presenterats. 
I samtliga  fall  var jag  och  VD  överens  om relevansen  i dessa förslag till åtgär-
der. Mina  kontakter med de  ekonomiansvariga i  Alfa, Beta  och  Gamma gav  inte 
i något  fall  anledning  att ifrågasätta VD:s uppgifter och bedömningar. Snarare 
fick  jag  intryck  av  att VD:s beskrivningar delades  av de  ekonomiansvariga. 

I  Gamma fortsatte  arbetet  med  att skapa verktyg för  effektivisering av den  
strategiska ekonomistyrningen.  Under  ett två dagar långt  seminarium  arbetade  
jag  tillsammans  med 14  anställda.  Under  dessa två dagar analyserades  de  kritiska 
framgångsfaktorerna i  Gamma. Jag  fungerade  vid  detta tillfälle  som  aktions-
forskare  eller  "konsult" i företaget. Jämför Gummesson  (1985). Det  hjälpmedel  
som  fick  mest  användning  var  Balanced Scorecard"  (se  Kaplan  &  Norton,  1992, 
1993).  Innan  seminariet  ayslutades  hade jag  tillsammans  med  anställda i  Gamma  
kommit fram till  en  lämplig utformning  av  ett balanserat styrkort  (se  vidare  ka-
pitel 6).  

Avseende fallföretaget  Zeta  kom  detta företag att  under  uppsatsens genom-
förande hamna i  en  besvärlig  situation  i samband  med  ägarskifte.  Av bland  
annat tidsskäl  kunde  inte företaget medverka i någon aktionsforsImingsinsats. 
Datainsamlingen för övrigt gick till  på  samma sätt i  Zeta  som  i  de  andra  fallen.  

I  de  aysnitt som beskriver  respektive  fallföretag är alla citat hämtade från inter-
vjuer med fallöretagets  VD  i  de  fall  annat inte anges.  

3.4.2 	Övrigt material  

Jag  samlade  in  företagsinternt material i olika  former.  Här ayses underlag som 
används för ekonomistyrningen.  Jag har  belyst detta i beskrivningen av  respek-
tive  fallföretag. 

Sammanfattningsvis kan metodiken beskrivas i följande steg.  

Steg 1  innefattade att beskriva befintliga  modeller  för strategisk ekonomistyr-
ning  (A  i analysmodellen, figur  11)  och marknadsstrategier (B). Här identifie-
rades och beskrevs  de  styrparametrar  respektive  företag arbetade med. Skill-
naderna mellan vad som kunde betraktas som strategisk  respektive operativ  eko-
nomistyrning var inte alltid tydlig. Operativa insatser eller val kunde i många  
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fall  påverka strategierna. Dessutom beskrevs hur  respektive  företag arbetade på 
marknaden.  

Steg 2  innebar att mot bakgrund av befintliga  modeller  för ekonomistyrning 
analysera i vilken utsträckning det förelåg ett samspel mellan strategierna och 
ekonomistyrningen (pil  1  i analysmodellen). Fick strategierna stöd av ekonomi-
styrningen eller omvänt, kunde ekonomistyrningen användas för att ifrågasätta 
strategierna?  

Steg 3  innebar att beskriva och analysera eventuella brister i  den  befintliga eko-
nomistyrningen i fråga om att kunna stödja eller utmana strategierna. Mot bak-
grund av detta upprättades förslag till förbättringar av ekonomistyrningen.  
Kunde  lönsamma kunder, produkter och marknader identifieras och därmed 
förutsättningarna för volymtillväxt förbättras?  

Steg 4  innebar att förslagen utvärderades. Utvärderingarna skedde i samråd med 
företagsledningen för  respektive  företag i undersökningen och utmynnade i att 
företagsledningarna bedömde förslagens effekter för värdetillväxten (pilarna  5  i 
analysmodellen).  
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4 	Företaget  Alfa 

4.1 	Historia 

Företaget startade  sin  verksamhet  1987.  Det genomsnittliga antalet anställda för  
1996  uppgår till  34  st.  De  två delägarna  har  ägt företaget  sedan starten. De  äger 
vardera  50%  av aktierna.  Den  ene av dessa fungerar som  VD  och  den andre  
som arbetsledare. Styrelsen består, förutom av delägarna, av ytterligare  en 
person  som är suppleant. Företagets ledningsgrupp utgörs av  de  två delägarna.  

4.2 	Verksamhet 

Företagets verksamhet omfattar två delar, sanering och mekanisk verkstad. 
Saneringsverksamheten utgörs av "sugning" av rör (rengöring) och uppsugning 
av byggnadsmaterial. Saneringen svarar för ca  75%  av omsättningen. Uppdra-
gen från kunder utförs med hjälp av fyra olika typer av maskinell utrustning; 
slamsugar, kombinerade  slam-  och spolutrustningar, torrsugar och hög-
tryckspumpar. Alla är mobila. 

I  den  mekaniska verkstaden sker tillverkning av metallkonstruktioner. Vidare 
utförs reparationer och underhåll. Det sker i egen verkstad och ute hos kunden. 
Mekaniska delen svarar för ca  25%  av omsättningen. Exempel på metall-
konstruktioner som tillverkas är räcken, gångbanor, traversbalkar och inbygg-
nader i  aluminium.  Stålmaterial köps av två ledande leverantörer på stålmark-
naden.  

En  genomgång av räkenskaperna för  1997  visar att av  en total  omsättning om  
20,7  MKR. Saneringsdelen svarar för  13,1  MKR och mekaniska delen för  7,6  
MKR. Fem kunder svarar för över  90%  av intäkterna: Storkund  1 59%,  stor-
kund  2 17%,  storkund  3 12% samt  storkund  4  och storkund  5  vardera  3%.  
Beträffande  den  mekaniska delen står storkund  2  för  en  stor  del  av omsätt-
ningen, nämligen  46  %. För saneringsverksamheten uppgår antalet leverantörer 
till över hundra, spridda över hela  Sverige.  Företaget verkar i huvudsak i 
regionen kring Luleå. Vissa arbeten utförs dock i södra  Sverige. 
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4,3 	Värdetillväxt i  Alfa  

Tabell  3.  Värdetillväxt i  Alfa. 

1992 1993 1994 1995 1996  
-omsättning (MKR)  9,7 13,0 18,1 22.0 18,5  
- förändring omsättn. (%)  38,2 34,4 43,2 21,5 -16,0  
- avkastning tot.kapital  (7o) 12,3-  7,8-  26,8-  28,6 18,6  
- vinstmarg. (%)  4,8 2,1 9,4 11,0 8,5  
- kap.oms.  hast  (ggr)  2,5 3,7 2,8 2,6 2,2  
- resultat efter finans-  

netto  (MKR.) 
0,4-  0,2 1,7

.  
2,4 1,5 

-förändring 	(%)  -52,2: -50,0 +850,0 +41,2 -37,5 
-egetkapital  (MKR)  1,5 1,6 2,6-  4,4 5,0  
- förändring eget  kapital 
(%) 

+25,0 

. 

+6,7 +62,5 

. 

+69,2 +13,6  

- totalt  kapital  (MKR)  3,8 3,5 6,6 8,5 8,4  
- förändring totalt  kapital 
(%) 

4,1 -8,5 87,7 28,8 0,0  

- medeltalet anställda, st  22 31 32 37 34  
- förändring medeltalet  

anställda, (%) 
+69,1 +40,9 +3,2 +15,6 -8,1  

I diagrammen nedan markerar  den vita  linjen Alfas utveckling.  De  svarta lin-
jerna  anger  övre kvartil,  median  och undre kvartil för branschen. 

Företaget  har  alltid lyckats skapa likviditet för att klara vinterhalvåret då be-
läggningen är  14.  Ambitionen  har  varit att inte behöva permittera anställda, 
vilket  man  hitintills  har  lyckats med. Lönsamheten mellan  de  olika maskinella 
utrustningarna skiljer sig åt.  VD  anger  att två maskintyp (som kallas  A  och B 
nedan)  har  högre lönsamhet än två andra (C och D).  Se  Tabell  4. 
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Tillväxt omsättning 
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Diagram  I. Tillväxt i omsättning i  Alfa.  

Omsättningen  har under  perioden ökat med i genomsnitt cirka  24  %  per  år.  
1994  genomfördes ett fastighetsförväry i vilken innefattades  en  mekanisk verk-
stad. Omsättningsökningen  1994  förklaras av  den  mekaniska verkstadens om-
sättning.  

Räntabilitetet totalt kapital 
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Diagram 2.  Räntabilitet på totalt  kapital  i  Alfa. 

Ovanstående  diagram  visar på räntabiliteten på totalt  kapital.  Företaget  har 
under de  senaste fem åren uppvisat hög lönsamhet. Även  under de  svåra åren  92  
och  93  uppnåddes vinst (resultat efter finansnetto). Som lägst uppgick räntabi-
liteten på totalt  kapital  till strax  under 8  % och som högst till nästan  29  %. I ge-
nomsnitt  har  räntabiliteten  under  perioden varit  19  %.  VD  anser att lönsam- 
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heten  har  varit tillräckligt bra  under de  senaste  5  åren. I  en  jämförelse med 
branschen i övrigt kan konstateras att  Alfa  ligger kring  den  övre  kvartilen  och 
för vissa år till och med över denna. Undantaget är  1996  då  Alfa  ligger kring 
medianen. Lönsamheten uttrycks ej i  form  av nyckeltal. Diskussioner om lön-
samhet ayser intäkter och kostnader. Lönsamhetskrav  har  ersatts med att hålla 
ett vakande öka på kostnadsutvecklingen.  

Tillväxt totalt  kapital  
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Diagram 3.  Tillväxt totalt  kapital  i  Alfa.  

Värdetillväxten i företaget  har  lett till att totalt  kapital under  perioden  1992  -  
1996 har  ökat med ca  23  % i genomsnitt  Under 1994  sker  en  kraftig ökning 
som förklaras av ett fastighetsförvärv. 

Företagets  VD  har  inga ambitioner att låta  Alfa  växa från  sin  nuvarande  situa-
tion. Alfa har under de  nio år  man  existerat växt från i medeltal  4  till  34  an-
ställda.  VD  anger  att det spelar ingen  roll  om  man har 30  eller  40  anställda. 
Arbetsledning är lika omfattande oaysett antalet anställda. Verksamheten är 
mycket säsongsbetonad, vilket  man  löser med  extra  personal under  sommar-
halvåret.  VD  anger  att det finns ingen specifik faktor som  skulle  få honom att 
vilja växa med sitt bolag.  Han  är nöjd med situationen ayseende antal anställda, 
omsättning och vinst.  Han har heller  ingen önskan att öka  sin  egen privata för-
mögenhet. 

Ett  motiv  anges  som  motstånd till volymtillväxt.  Om Alfa  vill öka  sin  mark-
nadsandel finns risk för att hamna i ett  priskrig. Det har man  inget intresse  ay.  
Värdetillväxten  som  skett hitintills betraktas  som  ofrivillig.  Man har  varit 
lyckosam.  VD  och  hans kollega var  innan  starten 1987  anställda i ett företag 
inom saneringsbranschen. Förfrågningar från  kunder  till  det  företaget ledde till  
en  ofrivillig värdetillväxt. Volymtillväxten  har  lett till att antalet anställda  har 
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ökat med i genomsnitt  3 man per  år. På frågan om  man  kan förvänta tillväxt i 
motsvarande takt  under  nästa  10  års period menar  VD,  att på någon nivå måste  
man  sätta stopp.  En  volymtillväxt som medför att företaget får ett hundratal an-
ställda medför stora kostnader och ett stort kapitalbehov. Vidare anser  VD  att  
en  ökning i  den  omfattningen innebär, att  man  måste söka uppdrag i södra  
Sverige.  Marknaden är för liten i Norrland.  Regler  kring anställningsförhål-
landen, långa uppsägningstider och sjuklöner är faktorer som skapar osäkerhet 
vid anställningar.  Den  negativa attityd som många  har  till egna företagare anges 
också som ett  hinder  för volymtillväxt.  

4.4 	Strategi  

I  Alfa  är begreppet affärsidé synonymt med strategi.  Den  aysedda strategin är 
att vara "nummer ett" i branschen och behålla nuvarande kunder. Enligt  VD  har  
detta också realiserats. För saneringsdelen innebär strategin att tillhandahålla  
den  senaste tekniken inom området. På det sättet anser  man  sig också kunna vara 
effektivare än konkurrenterna. Med effektivitet ayses att klara  de  av kunden ut-
satta tidsramarna bättre än konkurrenterna. Effektiva maskiner innebär att 
företaget kan klara av underhållsinsatser inom  den  tidsram som ett pappersbruk  
anger.  Kostnaden för ett stillestånd i ett pappersbruk är så hög att tiden för  en  
underhållsinsats måste hållas. Styrkan är att klara av  de  kraven från kunden.  
"Ingen  kund skall kunna komma och säga att; Hör  du, nu  är det  en  annan  firma  
som  har  mycket bättre grejer än vad  du har".  

För  den  mekaniska delen innebär  den  realiserade strategin att "små uppdrag" 
prioriteras. Orsaken till detta är att "små uppdrag" endast i ringa utsträckning 
omfattas av krav på toleranser ayseende svetsfogar och liknande. Mekaniska 
verksamheten skall också utgöra ett komplement till saneringsverksamheten. 
Innan ett mekaniskt arbete kan utföras måste ofta saneringsinsatser ske. På det 
sättet kan  de  båda delarna komma att komplettera varandra.  

De  strategier som avsägs när företaget startade är idag realiserade enligt  VD.  
Verksamheten inriktades från början  en  mycket smal nisch (sanering) och  skulle  
ske med  en  speciell utrustning. Antalet anställda beräknades till ca  4  -  5  perso-
ner. Idag är verksamheten betydligt större.  Alfa  utför  de  arbeten som avsågs vid  
starten men de  utgör  en  mycket liten  del  av nuvarande totala verksamhet. Alfas  
VD  anser att orsaken till att  man  lyckats realisera strategierna är att  man  skapat 
ett förtroende hos kunderna genom att göra ett bra arbete. 

Strategierna  har  till viss  del  ändrats  under  företagets livstid. Vid ett förväry av  
en  fastighet följde  en  mekanisk verkstad som  Alfa driver  vidare. Det  har  aldrig 
varit aysikten att erbjuda mekaniska arbeten. Detta kan ses som  en  uppdykande 
strategi. Efter lönsamhetsproblem vid förvärvstillfället  har man  lyckats få  den  
mekaniska delen att fungera tillfredsställande. Ett ytterligare exempel på upp-
dykande strategi är inköp av reningsfilter från  Finland  för vidareförsäljning.  En 
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investering  har  nyligen  har  genomförts i  den  mekaniska verksamheten. In-
vesteringen ayser  en  ny fräs. Syftet är att kunna utföra större maskinbearbet-
ningar. Konkurrensen för  just  denna typ av arbeten är ringa varför  man  tror att 
volymen kan öka. På frågan om  VD  ayser att börja med nya typer av insatser 
inom saneringsverksamheten svarar han, att inget finns planerat.  Dock  utesluter 
han inte investeringar om han  t ex skulle  hitta ny teknik, som efterfrågas på 
marknaden. 

Företaget  har  uttalade marknadsstrategier.  De  innebär  1)  att kunna erbjuda  den  
modernaste tekniken och  2)  att utföra saneringsinsatserna inom  den  tidsram som 
kunden  anger.  VD  anser att detta är nyckeln till framgång. Produktionsstoppen  
under  saneringsinsatserna är mycket kostsamma för kunden. Företaget använder 
fyra olika typer av maskinell utrustning.  VD  anger  att marknaden för dessa 
skiljer sig åt. För maskintyp C och D är konkurrensen hårdare än för maskintyp  
A  och B. 

Alfas personalstrategi är att behålla  en  kärna av personalen  under  vinterhalv-
året. Denna "kärna" anses som mycket viktig. Risken för ett betydande kun-
skapsbortfall är stor om  man skulle  säga upp dessa personer och inte lyckas 
återrekrytera  dem  till våren. 

Alfas produktionsstrategi rör personalens sätt att arbeta. Det innebär att ge stora 
möjligheter för personalen att verka  under  frihet. Det finns anvisningar om hur 
arbetsinsatserna skall genomföras.  Om en  anställd kan  visa  på ett bättre sätt att 
arbeta  har  han dock frihet att arbeta så. 

Hörnstenarna i strategierna är att utföra uppdragen inom angivna tidsramar och 
med  den  modernaste tekniken. Öppenhet och "högt i tak" anses vara  en  annan  
del  som starkt bidrar till framgången. Det finns från företagsledningen  en  stor  
grad  av tillit till personalen och deras sätt att utföra sitt arbete. 

Företagets miljö utgör inget direkt  hot  mot verksamheten.  VD  är medveten om 
att  Alfa  är konjunkturkänsligt.  Om  det går dåligt för storkund  1  och storkund  2  
så går det dåligt för  Alfa.  Vissa år kan det vara så att ett pappersbruk aystår 
från ett underhållsstopp. Det innebär för Alfas  del  att  man  tappar uppdraget det 
året. Eftersom ett sådant bortfall vanligen endast till viss  del  kan kompenseras 
med andra order påverkas omsättningen ett sådant år.  

4.5 	Operativ  ekonomistyrning 

Produktkalkyleringen går till så att  VD  och hans kollega räknar "lite grann" på 
offertförfrågan. Fyra faktorer beaktas:  1)  antalet direkta arbetstimmar  2)  typ av 
utrustning  3)  materialåtgång  samt 4)  vid vilken tid på dygnet som arbetet skall 
genomföras. Antalet direkta arbetstimmar och när på dygnet som arbetet utförs 
"väger tungt" i kalkylen.  Till sin  hjälp för styrning av saneringsverksamheten  
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använder  VD  sin  egen "lilla svarta" bok. I  den  finns noteringar om  1)  alla an-
ställda  2)  på vilka uppdrag  de  arbetar  3)  vilken utrustning som används  samt 4) 
den  beräknade och verkliga tiden för  respektive  uppdrag. Efterkalkyler upp-
rättas så snart uppdragen utförts.  Den  beräknade tiden jämförs då med  den  fak-
tiska. I  de  fall  man  genomfört arbetet med färre timmar än det fasta priset base-
rats på, så blir vinsten större än kalkylerat. I  de  fall  man  kör sönder egen ut-
rustning på ett uppdrag försöker  man  få viss kompensation från kunden.  VD  
menar emellertid, att det är viktigt att inte "gnälla" hos kunden. 

Vid  den  operativa prissättningen uppskattar  VD  arbetstiden för det enskilda 
uppdraget och beräknar kostnaden. Mot bakgrund av det lämnar  VD  ett pris till 
kunden. För att öka förståelsen för hur prissättningen går till simulerar  jag en  
förfrågan från  en  kund och ber  VD  beskriva hur han tänker.  VD  utgår från 
maskinbehovet som uppdraget kräver.  Han  vet då antalet arbetstimmar och hur 
det fördelar sig på övertid, kvälls- och helgarbete. Utifrån detta beräknas kost-
naden. Mot bakgrund av kostnaden sker prissättning av uppdraget så att erfor-
derliga  marginaler  uppnås. 

För uppföljning av likviditeten används formella underlag i  form  av datalistor 
från redovisningssystemet. Avstämning görs varje månad. Detta underlag an-
vänds för att planera kommande månads  in-  och utbetalningar.  VD  vet med 
detta om  man  likviditetsmäs  sigt  kommer att klara nästa månad eller ej.  

Alfa  upprättar inga investeringskalkyler. Investeringarna grundas på om det 
finns behov av  den  aktuella maskinen. I  de  fall  ett behov föreligger så köper  
Alfa  maskinen. Kravet är dock att investeringen kan finansieras med egna medel 
och att likviditetspåfrestningen ej får bli för hög.  

Alfa  upprättar ingen  budget  för försäljning, kostnader, likviditet etc.  VD  säger 
sig veta ungefär vad som skall göras  under  året. 

Företaget upprättar månadsbokslut. Månadsbokslutet är föremål för genomgång 
tillsammans med företagets  revisor.  VD  kontrollerar likvida medel och leve-
rantörsskulder "så att  jag  ser att vi  har  huvudet ovanför vattnet". Målsättningen 
för  Alfa  är att arbeta med egna pengar hela tiden. 

I  de  fall VD  kan skönja början på  en  resultatförsämring, det vill säga att några 
anställd är belagda  mindre  än  8  timmar  per  dag, så skickas  extra  anställda  hem.  
För  den  mekaniska delen av verksamheten utgör månadsboksluten underlag för 
ekonomistyming. För närvarande  har  mekaniska delen varit föremål för  en  
djupare genomgång då  man  brottats med lönsamhetsproblem. Här sker  en  nog-
grann genomgång av  respektive  projekt. Tillsammans med verkmästaren för 
mekaniska delen analyserar  man  vad som gått bra och vad som gått snett. Det 
rör frågor om prissättning och nedlagda timmar.  
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4.6 	Strategisk ekonomistyrning  

Alfa  tar aldrig ett uppdrag för att klara beläggningen.  Man skulle  då riskera att 
hamna i  en  lågprisklass vilket  man  vill undvika.  En del  av verksamheten sker på 
löpande räkning.  VD  kan genom dessa oftast  se  till att det finns utfyllnadsjobb i  
de  fall  en  minskad efterfrågan uppstår.  VD  anger  att lönsamhet genereras när 
maskinerna nyttjas. "På gubben tjänar vi inga pengar".  VD  anser att  Alfa  inte 
kan göra några pålägg på kostnaderna för  de  anställda (lön + sociala avgifter) 
vid faktureringen. 

Alfas strategi innebär att oförutsedda kostnader alltid betalas av  Alfa  själv.  Om  
arbetet väsentligt underskridit  den  beräknade tiden så fakturerar  man  inte till 
det pris som offererats.  Alfa  fakturerar  de  faktiskt nedlagda timmarna.  Kunden  
får då ett lägre pris än vad som tidigare offererats.  VD  säger att  man  ej vill 
"skinna" kunden på pengar. På det sättet skapar  man  goda relationer till kun-
derna enligt  VD.  

Prissättningsstrategin utgår inte från ett täckningsbidrag,  t ex  i  form  av ett pro-
centpåslag  per  timme. I stället beskriver  VD  prissättningen på  de  olika jobben 
som att "vi försöker få ut  2.000:- per  timme  men  vi kan även gå ner till  1.700:-
per  timme". Prissättningen påverkas  sedan  av om andra konkurrenter "är inne 
och räknar på uppdraget" eller ej. I vissa  fall  vill kunderna testa  Alfa  därför att  
de  är missnöjda med andra leverantörer. Vid dessa tillfällen sätter  Alfa  ett 
högre pris än om konkurrenter räknar på samma uppdrag. Prisskillnaden kan 
vara upp mot  15%.  

Ett viktigt inslag i  den  strategiska ekonomistyrningen är  den  hårda kontrollen på 
likviditeten. Fakturering till kunden sker därför veckovis. Leverantörsfakturor 
betalas efter  29  dagar, inte  en  dag senare eller tidigare. 

När det gäller investeringar försöker  Alfa  finansiera med egna pengar och 
företaget  har  i dagsläget inga lån. Investeringarna bedöms strategiskt utifrån 
bibehållen kapacitet för företaget.  

VD  anser att ekonomistyrningen fungerar tillfredsställande.  Han  vet vilka upp-
drag som är mer eller  mindre  lönsamma mot bakgrund av  den  typ av maskinell 
utrustning som  respektive  uppdrag använder.  "Jag  vet ju vad  jag  tjänar på varje 
maskin".  VD  anger  att det är hans långa branscherfarenhet som gör att ekono-
mistyrningen kan fungera på detta sätt.  

Den  operativa ekonomistyrningen utgör underlag för  den  strategiska. Detta är 
särskilt tydligt i fråga om  den  mekaniska delen av verksamheten. Varje order 
analyseras av verkmästare och  VD.  Eftersom verkmästare  har en  bonusrelaterad 
lön förväntas han "jaga" kostnader och försöka minimera dessa. Analyserna an-
vänds som grund för val av order med hänsyn till bedömda lönsamhetsskillna-
d e  r  .  
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Uppföljningen av saneringsverksamheten sker ej med  en  detaljgrad som beskri-
ver det enskilda uppdragets lönsamhet.  VD  säger sig emellertid veta att viss ut-
rustning  har  högre lönsamhet än annan. Någon uppföljning som visar på detta  
har  dock ej genomförts. Beläggningen på  respektive  anställd uttryckt som debi-
terade timmar  har  analyserats.  Alfa har  funnit att det till viss  del  skiljer sig åt 
mellan anställda. Anställda som  har mindre  debiterbar tid  har  VD  börjat "jaga". 

Marknaden beskrivs som ganska  stabil.  Underhållsinsatser hos kunderna sker 
med jämna tidsintervall samtidigt som konkurrenterna är relativt få.  VD  känner 
sig aldrig tvingad till att tacka nej till jobb. Däremot betraktas teknologin som 
mer  turbulent.  Det sker hela tiden innovationer inom  den  teknik som  Alfa  
tillämpar för sina underhållsinsatser. Det framstår som viktigt för  Alfa  att hela 
tiden befinna sig i frontlinjen av  den  teknik som marknaden kan erbjuda. I 
dagsläget är Alfas maskinella utrustning ganska  modern.  Reinvesteringar sker 
kontinuerligt. Utrustningen är till vissa delar högteknologisk, framförallt vad 
ayser pumputrustning.  Den  kräver också betydande yrkesskicklighet.  Man  måste 
exempelvis kunna hantera munstycken vad ayser storlek och vinklar vid inställ-
ning av maskiner.  Alfa har  nyligen börjat med vattenbilning,  en  ny teknik där  
man  tror att marknaden kommer att öka. Vattenbilning innebär att  man  med 
mycket högt vattentryck kan skära genom  cement  och plåt.  

VD  tror att branschen som kommer att växa i volym.  Om Alfa  skall bibehålla  
sin  marknadsandel krävs kontinuerliga investeringar i ny utrustning.  VD  anger  
att  man  ständigt söker efter nya applikationsområden för  sin  utrustning. Detta 
sker dock inte systematiskt och någon särskild  information  används ej.  
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Vad tycker ägarna?  Finansiella perspektivet 
Diagnosticerande 
- "Svarta böcker" 
- Rapporter frän externredovis- 

ning 
- Likviditetsstyming 
- Produktkalkyl 
Värderingsstynnodell 
- Likviditetsstyrning 

4.7 	Strategier och ekonomistyrning - analys  

4.7.1 	Modell  för strategisk ekonomistyrning 

Hur uppfattar kunden oss? 
Kundperspektivet 
Värderingsstyrmodell. 
Icke finansiell  
information  om: 
- kunder 
- leverantörer 
- konkurrenter 
- branschvillkor 
Gränsskapande styrmodell 
Icke finansiell  information  
- geografisk begränsning mot 

bakgrund av undvikande av 
priskrig  

Interaktiv  styrmodell 
- Mun-till-munmetoden 
- Kundstruktur 
Diagnosticerande styrmodell 
- Prissättning  

Vad måste vi bli bra på? 

Vision  och  
4—  Strategi ---> 

Processperspektivet 
Diagnosticerande stynnodell 
- "Svarta böcker"  
Interaktiv  styrmodell 
- "Svarta böcker" 
-  Rapporter  frän extemredovis- 
fling 

Värderingsstyrmodell 
Gränsskapande styrmodell  

Hur kan vi 
fortsätta att 
förbättra oss 
i framtiden?  

 

Förnyelseperspektivet  
Interaktiv  styrmodell 
- Mässbesök 

Figur 12.  Analysmodell för strategisk ekonomistyrning i  Alfa. 
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4.7.2 	Finansiellt perspektiv  

Den  diagnosticerande styrmodellen dominerar i det finansiella perspektivet. 
VD:s "lilla svarta" är  central  i denna styrmodell. Eftersom  den  kalkylerade 
tiden för  respektive  arbete utgör grunden för prissättning blir avvikelser mellan 
kalkylerad tid och verklig tid viktig.  Ur  strategisk synvinkel är det av största 
vikt att hålla  de  mot kunden utlovade tiderna. Det är särskilt viktigt vid under-
hållsinsatser som görs vid planerade driftstopp hos kunden.  En  försening inne-
bär stora förluster för kunden och ett tappat uppdrag för  Alfa. 

Jag har  använt rapporter från  den  externa redovisningen för att analysera re-
sultatet av verksamheten. "Produktkalkylen" är mycket enkel. Beräkningarna 
utgår från VD:s "lilla svarta".  Jag  uppfattar VD:s "lilla svarta" som  central  för 
såväl  den  operativa som  den  strategiska ekonomistyrningen. 

Saneringsverksamheten utförs med fyra olika typer av utrustning; typ  A,  B, C 
och C/D som är  en  kombination av C och D. Vid  en  analys av faktureringen om  
12,5  MKR (hela saneringsdelen  1997)  visade det sig att maskinintäkterna uppgår 
till  7,9  MKR och att  de  resterande intäkterna,  4,6  MKR, utgörs av fakturering 
för  personal.  Typ  A  svarar för huvuddelen av maskinintäkterna,  67  %. Av  de  
totala debiterade maskintimmarna förbrukar typ  A 55  %.  Se  Tabell  4.  

Tabell  4.  Intakter  fördelat  per  maskintyp i  Alfa.  

Maskin 
typ och 
antal 

Intäkt  
MKR 

Andel av 
intäkt %  

Andel av  
deb.  
timmar 
% 

Intäkt  
per 
timme 
kronor 

Normal-  
kapacitet  
timmar  

Nytt-
jande-
grad  
%  

A 4  st  5,3 67 55 958:- 4 800 115 
B 7  st  1,5 19 19 685:- 8 400 23 
C 2  st  0,7 9 14 515:- 2 400 60 
D 2  st  0,5 5 12 431:- 2 400 46 
Totalt 7,9 100 100 791:- 18 000 56  

Tabell  4  visar att nyttjandegraden varierar kraftigt mellan  de  olika maskin-
typerna. Maskintyp  A  utnyttjas fler timmar än vad som anses vara  den  
"normala" kapaciteten. Däremot är nyttjandegraden låg eller mycket låg för öv-
riga maskintyper, framförallt för maskintyp B.  VD  anger  att maskintyp B måste 
kunna erbjudas kunderna för att erhålla  den  typ av uppdrag som efterfrågas på 
marknaden. Samtidigt bedöms kostnaden för maskintyp B som mycket låg. 
Kapaciteten för  de  sju olika maskinerna varierar mycket. Exempelvis  har  två 
maskiner av typ B mycket hög kapacitet samtidigt som  de  kan skära i betong och 
plåt. Uppdragen är mycket specifika och priset är ofta mycket högt  per  utnyttjad 
timme. För att kunna klara  de  uppdragen som typ B kräver behövs flera ma-
skiner.  
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Genomgången  av de  olika maskintypernas intäkter  enligt tabellen  visar alltså att 
typ  A  är  mest  lönsam.  Det  är dock inte säkert att  det  förhåller  sig så.  Alfas ope-
rativa modell för ekonomistyrning medger  ej  sökning  av  direkta och/eller indi-
rekta kostnader  per  maskin.  Som  exempel  på  direkta kostnader  kan  nämnas 
drivmedel för maskinerna vilka uppgår till betydande belopp. Även kostnaderna 
för  reparationer  och underhåll är stora. VD:s uppfattning att timpriset för  ma-
skiner av  typ  B  är högt  relativt  kostnaderna  kan  ifrågasättas. Kapacitetsutnytt-
jandet är nämligen  så  lågt, att även kostnaden  per  utnyttjad timme  kan  bli hög. 

Ekonomistyrningen bör utvecklas  så  att kostnaderna för  respektive  maskin  kan  
identifieras. Detta  skulle  i  sin tur  bilda  underlag  för utveckling  av den  strate-
giska ekonomistyrningen. Möjlighet att  på  ett effektivare sätt mäta lönsamheten  
på respektive  maskin  skulle  kunna öka. Ett ytterligare  steg  mot  en  utveckling  av  
såväl  den  operativa  som  strategiska ekonomistyrningen  vore  att koppla typ  av  
saneringsuppdrag och  kund  till  respektive  maskin.  Information om  kostnaderna 
för olika  typer av  saneringsinsatser  kan då  erhållas. Detta  kan  i  sin tur  leda till  
en mer  differentierad prissättning för olika  typer av  uppdrag för  respektive  
maskintyp.  Resultatet kan  dä  bli värdetillväxt. 

Intäkterna för  personal, 4,6  MKR, motsvaras  av  kostnader (löner + lönebikost-
nader)  om cirka 4,0  MKR för debiterad  tid.  Detta  tyder på  att lönsamheten  på 
de  anställdas insatser är  låg.  VD:s bedömning  om  detta förefaller vara riktig. 

Värderingsstynnodellen innehåller i detta perspektiv likviditetsstyrning. Strate-
gin är att investeringarna skall vara självfinansierade. Detta finns ej beskrivet 
och dokumenterat. Likviditetsstyrningen är viktig för  Alfa.  Inför varje månad 
kontrollerar  VD  de  förväntade  in-  och utbetalningarna. Så länge ingen kortsik-
tig likviditetsbrist kan skönjas tolkar  VD  det som positivt. Likviditetsstyrningen 
framstår som  central  ur strategisk synvinkel.  En  likviditetssvacka  skulle  kunna 
medföra att  man  tvingades utnyttja  en del  av  den  beviljade checkräknings-
krediten.  

4.7.3 	Kundperspektivet  

Den  värderingsskapande styrmodellen innefattar icke finansiell  information med  
uppgifter  om  branschen,  kunder, konkurrenter  och leverantörer.  VD  använder  
kontinuerligt  branschfakta från branschorganisationen. I denna avläses konkur-
renternas agerande och utveckling. Genom att branschen omfattas  av  ett  fåtal  
företag  kan  detta låta  sig  göras.  Information om kunder  och leverantörer in-
hämtas uteslutande genom informella  kontakter  (jmf Earl &  Hopwood,  1980). 

Simons  menar att denna typ  av  modell skapas och förmedlas  via  affärsidéer och 
strategidokument.  Jag anser  att  så  inte måste vara  fallet.  Företagets grundläg-
gande värderingar  kan  exempelvis låta  sig  ayspeglas i förändrad prissättning  på 
grund av information om en konkurrent. 
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Den  gränsskapande styrmodellen ayser marknadsstrategiskt  en  geografisk be-
gränsning till Norrland.  VD  säger att "vi går inte  in  och konkurrerar på andras  
marker  och på det viset skapar  en situation  som präglas av priskrig".  VD  är 
mycket  klar  i detta ayseende och det kan ses som  en  tydlig avgränsning. Det 
finns inget dokument som beskriver detta. I  de  fall  Alfa  verkar i andra geogra-
fiska områden sker det i samarbete med aktörer som redan är aktiva i området.  

Den  interaktiva styrmodellen i kundperspektivet avspeglas i uppgifter om kund-
struktur. Tabell  5  visar Alfas kundstruktur, som karaktäriseras av att ett fåtal 
kunder svarar för  94  % av omsättningen. 

Tabell  5.  Intäkter fördelat  per  kund i  Alfa.  

Kund Fakturerat 
belopp 
(MKR) 

Andel 
i % 

Storkund  1 12,3 59  
Storkund  2 3,6 17  
Storkund  3 2,4 12  
Storkund  4 0,7 3  
Storkund  5 0,7 3 
Summa 19,7 94  

Kundstrukturen innebär risker för stora och snabba inkomstbortfall, då två 
kunder svarar för nästan  80  % av omsättningen. Beroendet av framförallt stor-
kund  1  är riskfyllt.  Om  storkund  1 skulle  byta leverantör av saneringsinsatser 
kan Alfas existens hotas. Även i  de  fall  nya tekniker inom saneringsområdet ut-
vecklas internt inom storkund  1  kan följderna bli dramatiska för  Alfa.  Samtidigt 
kan möjligheter att tillsammans med storkund i utveckla nya tekniker och 
applikationsområden för sanering uppstå. Uppdragen hos storkund  1  grundas 
enligt  VD  på "lång och trogen tjänst". Förtroendet för  Alfa  hos kunderna be-
skrivs som högt.  

4.7.4 	Processperspektivet 

För  den  diagnosticerande styrmodellen återkommer VD:s "lilla svarta". I  den  
finns uppgifter om  respektive  anställd och  de  uppdrag han för tillfället arbetar 
med.  Om  alla anställda ej är belagda med uppdrag  8  timmar varje dag så tolkas 
det som  en signal  att någonting är på väg att hända.  VD  anger  att han reagerar 
blixtsnabbt i dessa situationer och skickar  hem extra  anställd  personal.  VD:s 
"lilla svarta" används även som ett underlag för att "mäta orderstocken".  VD  får 
då  en  uppfattning om framförhållningen. Denna  information  används för  den  
operativa planeringen och styrningen.  
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Interaktiva styrmodeller används för att kunna ta  del  av  de  beslut som under-
ordnade fattar. I Alfas  fall  handlar det om att ta  del  av  de  arbetsuppgifter som  
den  anställde utför.  VD  använder  sin  "lilla svarta" för att kontrollera med  den  
anställde varför ett arbete  tog  kortare eller längre tid än planerat.  Den  anställde 
får redogöra för detta och  VD  tar  sedan  lärdom av det. Denna typ av  informa-
tion  kan leda till ändrad strategi vad ayser prissättning för vissa typer av upp-
drag.  

4.7.5 	Förnyelseperspektivet  

Den  interaktiva styrmodellen förekommer i detta perspektiv. Genom besök på 
mässor försöker  VD  hitta nya  teknologier  och samtidigt  se  nya applikationsom-
råden för dessa. På det sättet kan  den  strategiska kompetensen öka.  

4.7.6 	Strategisk kompetens och möjligheter till värdetillväxt  

Alfa  är ett företag med relativt hög strategisk kompetens. I Westerbergs  (1996)  
modell kan företaget karaktäriseras som  en  nischspecialist.  Alfa  försöker inte 
medvetet konkurrera med låga kostnader och "prisar sig" aldrig  in  i ett upp-
drag. Däremot  har  företaget  en  tydlig fokuseringsstrategi, riktad mot ett fåtal 
större kunder. Produkterna är differentierade i förhållande till konkurrenterna i 
fråga om vad  man  kan utföra. Maskintyp  A  möjliggör  t ex  att arbeta snabbare 
och mera produktivt än alternativa maskiner. 

Alfas ambitioner för volymtillväxt är små. Detta kan förklaras av hur  den  stra-
tegiska ekonomistyrningen fungerar.  VD  anser att  en  värdetillväxt i  form  av 
ökad omsättning kräver mer  personal, kapital  och maskinell utrustning. Beträf-
fande maskinell utrustning kan detta ifrågasättas med hänsyn till  den  låga nytt-
jandegraden för tre av maskintyperna. Styrning med VD:s "lilla svarta" räcker 
inte till i det här fallet. Varken  den  eller annan  information  ger underlag för att 
fatta bra beslut om volymtillväxt. Det  skulle  krävas att  man  löpande kunde följa 
upp såväl kapacitetsutnyttjandet som kostnaderna på varje maskin. Det  skulle  
också behövas bättre  information  om personalkostnaderna, med hänsyn till ka-
pacitetsutnyttjandet. Sådan  information skulle  göra det möjligt att öka det eko-
nomiska utbytet  per  "enhet" av trånga sektioner i produktionen. I synnerhet 
gäller detta maskintyp  A,  som är högt belagd. 

Alfas  VD  beskriver verksamheten som mycket säsongsvarierad.  Alfa  utför stor  
del  av sina uppdrag  under  sommarhalvåret. Skapandet av stora kassaflödesöver-
skott  under  sommarhalvåret är  en  förutsättning för  den  "övervintring" som  
sedan  sker.  Alfa  saknar  en  strategi för att  under  vinterhalvåret kunna nyttja ka-
paciteten bättre. Säsongsvariationerna kan användas som  en  bas för att utveckla 
idéer för nya strategier. Eftersom  den  strategiska kompetensen är förhållandevis 
hög med differentierade produkter, bör det vara möjligt att finna nya applika- 

52 



tionsområden för kapaciteten eller nya kunder. Det senare  skulle  innebära att 
arbeta vidare med fokuseringsstrategin. Företagets goda lönsamhet kan bidra till  
god  värdetillväxt. Ekonomistyrningen kan här utgöra ett viktigt  instrument  för 
att kunna identifiera nya strategier och analysera lönsamheten av  dem. 

4.8 	Slutsatser 

Vad kan vi  lära  av  fallet  Alfa? Den information som  används för  strategisk  eko-
nomistyrning är i många ayseende  informell  och  kontinuerlig (se  Earl &  
Hopwood,  1980).  VD:s  "lilla  svarta"  kan ses som  ett exempel  på  denna typ  av 
information (Se  vidare avsnitt  2.3.2).  

Vidare utövas  den  strategiska ekonomistyrningen många gånger på  intuition.  
VD:s omfattande kunskap om branschen spelar  en  stor  roll  i detta sammanhang. 
Intuitivt vet  VD  vilka affärer som är lönsamma och styr medvetet mot dessa. På 
samma sätt förefaller  VD  veta vilka typer av affärer som  Alfa  skall aystå.  Den 
information  som blev resultatet av  den  analys som  jag  gjorde ayseende  de  olika 
maskinernas intäkter och beläggning skapade ett stort intresse hos  VD.  Han  ville 
veta hur kostnaderna fördelas på  respektive  maskin.  VD  anser att kostnaderna  
under den  senaste tiden ökat oroväckande. Även detta framstår som intuitivt.  
VD  mer anar  en negativ  kostnadsutveckling utan att direkt veta var, hur och 
varför. 

Mot bakgrund av att  Alfa  framstår som lönsamma och finansiellt starka  skulle 
man  kunna dra slutsatsen att ekonomistyrningen fungerar såväl operativt som 
strategiskt. Detta vore dock att gå för långt. Sannolikt  har  Alfas höga lönsamhet 
och finansiella styrka att göra med VD:s kunskap om branschen och intuitiva 
förmåga att identifiera lönsamma affärer.  VD  anger  att om lönsamma affärer  
skulle  kunna pekas ut med större säkerhet så ökar benägenheten att växa. Ris-
kerna i  en  värdetillväxtfas  skulle  då uppfattas som  mindre  varför motståndet till 
värdetillväxt  skulle  minska. Därför är det angeläget att utveckla såväl  den  
operativa som  den  strategiska ekonomistyrningen.  

4.9 	Åtgärdsprogram för strategisk ekonomistyrning i  Alfa  

I detta aysnitt beskrivs  de  åtgärder som  jag  anser bör vidtas för att effektivisera  
den  strategiska ekonomistyrningen. Förslagen till åtgärder baseras på analys-
modellen  (Figur 10).  I  Alfa  saknas ett dokument med  en  beskrivning av före-
tagets strategier.  Jag  föreslår därför att ett sådant upprättas och kommuniceras 
till samtliga anställda. Det kan innebära att synergieffekter uppnås. Exempelvis 
uttalar  VD  att nya applikationsområden för  den  befintliga maskinparken skall 
sökas. Detta bör förstärkas och kommuniceras tydligare till  de  anställda.  Om de  
anställda börjar söka nya applikationsområden för befintliga maskiner kan det 
leda till att fler uppdrag erhålls, och därigenom skapas volymtillväxt.  
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4.9.1 	Finansiella perspektivet  

Den  diagnosticeranden styrmodellen bör kompletteras så att fakturerat belopp 
kan identifieras på  respektive  maskin, kund, typ av uppdrag och anställd. Ned-
lagda timmar bör registreras så att det medger  en  sökning av antalet debiterade 
timmar  per  maskin, anställd och kund. Kostnaderna bör registreras som direkta 
i så stor utsträckning som möjligt. Kostnaderna kan då kopplas till  respektive  
maskin. Vidare bör  Alfa  specificera vad som ayser  drift- respektive  underhåll-
skostnad. Detta kräver att  drift- respektive  underhållskostnader definieras. Med 
dessa åtgärder kan lönsamheten  per  kund, uppdrag och maskintyp analyseras. 
Detta kan exempelvis ge underlag för  en  ändrad prissättning och därmed skapa 
bättre konkurrenskraft, ökad beläggning och sedermera ökad volym och lön-
samhet (värdetillväxt). Styrning mot  de  affärer som uppvisar högre lönsamhet 
kan då ske.  

4.9.2 	Kundperspektivet 

I  den  gränsskapande styrmodellen beskriver  VD  de  avgränsningar som finns i  
Alfa.  Dessa finns inte dokumenterade. Inte  desto mindre  existerar  de.  Exempel-
vis  anger  VD  att  1) Alfa  gj sänker priset för att erhålla ett uppdrag och  2)  att  de  
geografiskt endast agerar i Norrland. Ett dokument som beskriver detta bör 
upprättas. I  de  fall  fler avgränsningar föreligger bör dessa också dokumenteras.  

4.9.3 	Processperspektivet 

Interaktivt används  information  som i dagsläget återfinns i VD:s "lilla svarta".  
Den  bör snarast formaliseras. Innehåll om  respektive  anställd, maskin och upp-
drag gör att  VD  på ett effektivare sätt kontinuerligt kan hålla sig informerad om 
hur uppdragen genomförs. Vidare kan  en  formalisering göra att riskerna sprids. 
Andra personer än  VD  kan ta  del  av denna  information  och därmed när så krävs 
överta arbetsuppgifter.  VD  är kritisk till  en  formalisering av  "den  lilla svarta".  
Han  säger att "det fungerar ju ändå".  Jag  anser dock att  en  formalisering exem-
pelvis kan underlätta upprättandet av olika  analyser.  Resultatet av  en  analys kan 
innebära att  ledig  kapacitet kan identifieras lättare, att suboptimeringar undviks 
etc. Detta kan leda till volymtillväxt då ett effektivare maskinutnyttjande kan bli 
resultatet. 

För  den  diagnosticerande styrmodellen framstår  en  formalisering inte lika tyd-
lig.  Jag  kan förstå VD:s  argument  att "det fungerar ju ändå". Sannolikt finns 
det skäl att anta att  en  effektivisering  skulle  kunna åstadkommas även här med  
en  formalisering. Exempelvis kan  en  Excelmodell med ett Ganttschema åstad-
komma förbättringar ayseende uppföljning och planering.  
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4.9.4 	Förnyelseperspektivet 

Förbättring av värderingsstyrmodellen innebär att upprätta ett dokument som 
beskriver strategierna. I Alfas  fall  finns förutsättningar för värdetillväxt i nya 
och andra användningsområden för  den  befintliga maskinparken.  VD  anger  att 
det  har  dykt upp (jmf uppdykande strategier) nya områden där nuvarande 
maskinpark  har  använts. Som exempel nämns uppsugning av jordmassor. Det 
framstår som väsentligt att värderingar som uppmanar till nya användnings-
områden kommuniceras tydligt till alla anställda. Detta kan ske i ett skriftligt 
dokument. Möjligheter att finna nya vägar för värdetillväxt  skulle  då kunna öka.  

Den  interaktiva styrmodellen kan effektiviseras genom att öka antalet besök på 
olika teknikmässor. Vidare bör  information  ayseende olika tillverkares utveck-
ling av nya produkter inhämtas. 

Sammanfattningsvis bör ovanstående  information  i så stor utsträckning som 
möjligt kunna kombineras med varandra så att olika rapporter ayseende verk-
samhetens utveckling kan skapas. På det sättet kan  den  strategiska ekonomistyr-
ningen effektiviseras. 

Ovanstående åtgärder kan bidra till ökad konkurrenskraft, lönsamhet och i för-
längningen värdetillväxt. 

Hur ser då  VD  på det förslag till åtgärder som beskrivs ovan?  
VD  bekräftar behovet av utveckling av  den  strategiska ekonomistyrningen enligt 
förslaget. Ett undantag framkom dock. Det gäller processperspektivet och  den  
interaktiva styrmodellen.  VD  är skeptisk till  en  formalisering av "VD:s lilla 
svarta". Alfas ekonomiansvariga menar dock att det  skulle  vara bra att upprätta  
en  modell i  Excel  som innefattar informationen i  "den  lilla svarta".  Hon  skulle  
då kunna ta  del  av  den  operativa planeringen av uppdragen. 

I övrigt ser  VD  förslaget till åtgärder som mycket positivt. Detta gäller inte 
minst förslagen i  den  diagnosticerande styrmodellen. Här  har  ett internt arbete 
påbörjats som syftar till att öka detaljgraden i  den  strategiska ekonomistyr-
ningen. Det första steget innebär att i högre  grad  kunna identifiera intäkterna på  
de  olika maskinerna.  

VD  menar att om  en  utveckling av  den  strategiska ekonomistyrningen kan ske 
på det sätt som beskrivs ovan så ökar VD:s benägenhet till volymtillväxt.  Om  
det med  en  högre  grad  av säkerhet kan pekas ut var  de  lönsamma affärerna åter-
finns så säger  VD  att han gärna ser att  Alfa  växer.  Han  vill dock poängtera att 
volymtillväxt i sig inte är  en  målsättning.  
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Slutligen ber  jag  VD  att beskriva hur  en  tillväxt skall ske i  Alfa. De  skuggade 
rutorna beskriver var värdetillväxt skall åstadkommas i  Alfa. Se Figur 13.  

Produkter 

Marknader 

Existerande 
produkter 

Nya produkter 

Likartad teknologi Nyteknologi 
Existerande  mark-  
nader 

Marknads-
penetrering eller 
krympning av 
verksamhet 

Produktutveckling 

Nya 
mark- 
nader 

Liknande 
kund- 
grupper Marknads-

utveckling 

Diversifiering 
(koncentrisk) 

Nya 
kund- 
grupper  

Diversifiering 
(konglomerat) 

Figur 13.  Hur skall värdetillväxten ske i  Alfa? 

Figur 13  visar att tillväxten skall ske med såväl nya som existerande produkter. 
Nya marknader och kundgrupper skall hittas samtidigt som existerande mark-
nader skall bibehållas.  VD  vill "nischa" företaget ytterligare och anser att fram-
gången skall uppnås i områden där konkurrensen är ringa.  
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5 	Företaget  Beta 

5.1 	Historia 

Företaget startade  1986.  Ägare av  Beta  är Betania  AB  som innehar  100%  av 
aktierna. Betania ägs av  en  familj bestående av tre syskon och deras  far.  Ett av 
syskonen äger  35%  och resten är fördelat med lika stora andelar på  de  andra 
syskonen och fadern. Styrelsen består av ägarna.  

Betas  ledningsgrupp består av  VD,  kamrer och två arbetsledare.  

5.2 	Verksamhet 

Verksamheten ayser tillverkning av stålkonstruktioner och tryckkärl. Produk-
terna är till nära  100%  kundanpassade. Företaget  har  inga standardprodukter 
och varje order betraktas som unik. Stora kunder är Kranteamet  AB,  Boliden, 
ASSI och Betania  AB.  Dessa svarar för närmare  90  % av omsättningen. För  den  
resterande delen svarar ett antal  mindre  företag. Företagets huvudsakliga leve-
rantörer är Stålsäljarna, Tibnor, Bröderna Edstrand och Stål & Metall. Därut-
över tillkommer ett antal  mindre  leverantörer. 

Företagets produkter är inte att betrakta som högteknologiska. Däremot kräver 
vissa arbetsinsatser  en  hög  grad  av yrkesskicklighet. Det ayser dels hanteringen 
av  den  maskinella utrustningen dels att svetsningen stundtals är avancerad.  
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5,3 	Värdetillväxt i  Beta  

Tabell  6.  Värdetillväxt i  Beta. 

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97  
- omsättning (MKR)  8,4 8,8 12,8 14,7 13,6  
- förändring omsättn. (%)  +12,5 +5,6 +45,4 +14,8 -8,1  
- avkastning tot.kapital (%)  -61,5 -13,1 -8,2 -5,7 -7,5  
- vinstmarg. (%)  -23,5 -6,1 -2,6 -1,7 -4,0  
- kap.oms.  hast  (ggr)  2,6 2,2 3,1 3,3 1,9  
- resultat efter finans-  

netto  (MKR.) 
-2,1 -0,6 -0,4 -0,4 -0,6 

-förändring 	(%)  -34,1 +71,4 +33,3 +0,0 -50,0 
-egetkapital  (MKR)  1,1 1,0 0,7 0,8 0,7  
- förändring eget  kapital 

(%) 
-34,0 -10,0 -30,0 +14,2 -12,5  

- totalt  kapital  (MKR)  3,2 4,1 4,1 4,5 7,2  
- förändring totalt  kapital 
(%) 

-29,2 +28,8 +0,0 +9,8 +60,0  

- medeltalet anställda, st  20 23 23 30 25  
- förändring medeltalet  

anställda, (c7o)  
-15,1 +15,0 +0,0 +30,4 -16,7  

Den vita  linjen i diagrammen är  Betas. De  svarta linjerna  anger  övre kvartil,  
median  och undre kvartil för branschen.  
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Diagram 4.  Tillväxt i omsättning i  Beta. 
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VD:s  ambition  är att skapa volymtillväxt i  Beta.  Denna  ambition  finns ej doku-
menterad skriftligt eller uttalad på annat sätt. Motivet till volymtillväxt är att 
minska  de  fasta kostnaderna  per  arbetstimme. Genom att växa med  personal  
som arbetar direkt i produktionen  skulle de  produktiva timmarna öka och bidra 
till täckning av  de  fasta kostnaderna. Omsättningen  har  i genomsnitt ökat med  9  
%  per  år. Det innebär att  Betas  omsättningsökning varit lika med branschens  
median  eller strax  under.  

Problemet med att åstadkomma tillväxt är låg efterfrågan.  Om  tillväxt skall 
kunna åstadkommas krävs  en  ökad bearbetning av marknaden. Konkurrensen 
beskrivs som stenhård, även på  de  arbeten som kräver licenssvetsning.  Den  
hårda konkurrensen medför att priserna är låga. 

Räntabilitet på totalt  kapital 
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Diagram 5.  Räntabilitet på totalt  kapital  i  Beta.  

Företaget  har  ej uppvisat positiva resultat  under  perioden  1992  -  1996  (resultat 
efter finansnetto). Lönsamhetsproblemen  har  varit och är uppenbara. Det från 
styrelsen/ägarna uttalade lönsamhetskravet innebär att "röda siffror" i bokslutet 
skall förvandlas till svarta. "Helst skall vi  har  några procent i vinst varje år". 
Att vända resultatet från "röda till svarta siffror" betraktas som  en  nyckelfråga 
för företaget.  Om  lönsamhet inte uppnås inom  den  närmaste tiden så måste 
verksamheten ifrågasättas. Jämfört med branschen ligger  Beta  långt  under den  
nedre  kvartilen. 
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Tillväxt totalt  kapital 
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Diagram 6.  Tillväxt i totalt  kapital  i  Beta 

Den  genomsnittliga tillväxten i totalt  kapital har  för perioden varit  14  %. Medi-
anen för branschen  under  samma period var  5  %  per  år.  

5.4 	Strategi 

Enligt  VD  innebär marknadsstrategin att företaget skall tillverka och sälja 
metallkonstruktioner till alla industriföretag. Enligt  VD  innebär det att både 
stora och små industriföretag belägna såväl i  Sverige  som utomlands innefattas. 
Ett undantag finns. SSAB innefattas ej  bland  industriföretagen då SSAB är  en  
stor kund till moderbolaget och  den  relationen ej skall störas. Vidare är målsätt-
ningen  en  hög och jämn kvalitet och  "finish"  på utförda arbeten. Kvaliteten skall 
vara högre än konkurrenternas. Speciellt gäller detta komplicerade arbeten som 
exempelvis tryckkärl och ugnsbottnar. För enkla svetsarbeten (hopsättningar av 
balkar) är målet är erbjuda lika bra kvalitet som konkurrenterna.  De  strategier 
som avsägs när företaget startade är realiserade idag, dock utan att  Beta  lyckats 
bli lönsamma. I ett ayseende noteras  en  avvikande strategi. Från början tillver-
kades plåthallar för industriellt ändamål. Dessa visade sig svåra att tillverka med 
erforderlig lönsamhet varför tillverkningen upphörde. 

Ett exempel på  en  uppdykande strategi är att  Beta under en  tid utvecklade  en  
produkt tillsammans med ett företag i  Göteborg.  Bl  a  konstruerade  Beta  proto-
typer till produkten. Samarbetsföretaget i  Göteborg  drabbades dock av ekono-
miska  problem,  vilket medförde att projektet  lades  ner.  

VD  i  Beta har en  uttalad målsättning om  en  tillväxt av omsättningen till cirka  20  
MKR/år i  1998  års penningvärde. Det förväntades kunna realiseras  under  hösten  
1998  då Boliden, ASSI och SCA bedömdes starta större planerade investeringar.  
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Betas  VD  anger  att företaget  har  kapacitet att  de  producera order  de  erhåller i 
samband med dessa företags investeringar.  Den personal  som friställts  under  
vintern  1997/98, 8  personer, kan då återanställas. 

Med undantag för vad som sagts ovan  har Beta  inga andra uttalade strategier för 
marknad, produktion eller  personal.  

Enligt  VD  är hörnstenarna i företagets strategi dels ägarstrukturen dels innehav 
av svetslicenser.  VD  i  Beta anger  att "utan ägarna hade  de  fått svårt att över-
leva". Moderbolagets stora kundkrets  har  inneburit att  man  fört över beställ-
ningar till  Beta  som  man  själva inte kunnat ta. Alltsedan  starten har  ambitionen 
varit att uppnå  god  lönsamhet på  basis  av volymtillväxt. Fram till  1997 har  detta 
dock inte kunnat förverkligas. Det  har  alltså varit fråga om  en  aysedd  men  ej 
realiserad tillväxtstrategi.  

En  besvärlig omständighet  har  att göra med säsongsvariationer i efterfrågan.  
Under  vinterhalvåret sjunker efterfrågan påtagligt och gör att personalbehovet 
minskar med ca  10  anställda. Strategin är att reglera detta med uppsägningar. 
Detta är inte alltid så lätt med ayseende på anställningstider. Därmed uppstår 
ibland likviditetsproblem. Vidare upplevs prisbilden som besvärande. Priserna 
på svetsarbeten fluktuerar i takt med efterfrågan.  Den  aysedda strategin  har  
varit att försöka hålla stabila priser. Med hänsyn till att marknadspriserna varie-
rar kraftigt,  har  emellertid denna strategi ej realiserats och  den  avvikande stra-
tegin  har  i stället blivit att följa i prisutvecklingen.  

5.5 	Operativ  ekonomistyrning 

Produktkalkyl  
Beta  upprättar  en  kalkyl för varje order  de  erhåller. Kalkylen innefattar : 

- materialförbrukning 
- antal direkta arbetstimmar 
- sociala avgifter 
- avskrivningarna 
- köp av externa tjänster 

Kostnaderna bokförs på  respektive  order. Cirka  14  dagar efter varje månads-
slut, upprättas  en  orderrapport.  VD,  kamrer och arbetsledarna går tillsammans 
igenom orderrapporterna för ayslutade order. Utfallet jämförs med det förkal-
kylerade. För vissa order är lönsamheten dålig.  "En del  jobb går ju bra och  en 
del  går  mindre  bra". Analys görs av  de  order där utfallet är  "mindre  bra". 
Ibland vet  VD  och arbetsledarna orsakerna till det dåliga utfallet  men  ibland är 
det svårt att  se  orsak- och verkanssamband. Målet är dock att alltid försöka 
identifiera orsaken/orsakerna. Orsakerna kan vara många, allt från direkta fel i 
kalkylen till dålig planering.  VD  anger  att orsaken till bristande planering är att  
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man  ibland erhåller order från industriföretag där driftstopp inträffat och 
snabba utryckningar krävs. Resultatet blir omprioriteringar  bland  order vilket 
leder till omfördelningar  bland  personalen. Detta gör att lönsamheten för  den  
"normala" produktionen försämras kraftigt till följd av "utryckningarna", som 
betraktade isolerat är lönsamma. 

Varje orderkalkyl innefattar  en  ackordsdel.  De  anställda som engageras i  jobbet  
får veta vilken tid som planerats för  den  aktuella ordern. I  de  fall  de  utför ar-
betet och förbrukar färre timmar än kalkylerat erhåller  de en  bonusdel på  sin  
lön. 

Likviditeten planeras månadsvis.  VD  gör tillsammans med kamrer  en plan  för  
in-  och utbetalningar för  den  kommande månaden. Vidare jämförs förra årets 
siffror med innevarande år för  respektive  månad. 

Prissättningen baseras på ett krav om täckningsbidrag  per  arbetad timme i  re-
spektive  order (produktiva timmar).  Den  lägsta nivån grundas på ett behov om 
ett täckningsbidrag om  100:-/timme,  "men  egentligen  skulle  vi behöva mer".  
Den  hårda konkurrensen innebär att det är svårt att uppnå högre täcknings-
bidrag än  100:-/timme. 

Månadsvisa resultatrapporter upprättas för  Beta.  VD  läser igenom resultat-
rapporten  men  använder  den  inte för styrning.  Resultatrapporten  innefattar  en  
hög andel pågående arbeten med vilka det föreligger betydande värderings-
problem. Det medför att osäkerheten är så pass stor att resultatrapporten inte 
kan användas som styrinstrument.  

Betas  VD  upplever marknaden som  turbulent  då efterfrågan svänger kraftigt 
över tiden. Tidvis  har man  skrivbordet fullt med begäran om offerter medan  
man  stundtals  har  skrivbordet tomt. "Ibland  skulle man  behöva två kalkylatorer 
och ibland ingen". Produktionsteknologin inom branschen anser  VD  vara  stabil. 

5.6 	Strategisk ekonomistyrning  

Beta har  ett uttalat lönsamhetskrav på ett täckningsbidrag (omsättning - direkt 
lön - direkt material) om  160  kronor  per  timme. Detta avviker från det krav 
som uttrycks ovan om  100  kronor  per  timme. Kravet på ett täckningsbidrag på  
160  kronor  per  timme baseras på  en  fakturering av ungefär  28 000  -  29 000  
direkta arbetstimmar. Som framgår ovan medger inte konkurrensen att uppnå 
detta.  Den  avvikande strategin är i stället att sträva efter att kunna debitera 
priser, som genererar täckningsbidrag på minst  100  kronor  per  timme.  

En  analys av  de 25  största orderna  under 1997  upprättades. Omsättningen för 
dessa var  14,5  MKR vilket motsvarar drygt  90  % av  den  totala omsättningen. 
Av dessa  25  order är det femton stycken som klarar täckningsbidragskravet  160 
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kronor  per  timme.  Den  totala omsättningen för dessa uppgår till  8,7  MKR och 
täckningsbidraget till  3,0  MKR. Resterande  10  order klarar inte lönsamhets-
kravet. Omsättningen för dessa uppgår till  5,8  MKR och täckningsbidraget  1,0  
MKR. Det genomsnittliga täckningsbidraget för samtliga  25  order är  141  
kronor  per  timme. 

Lönsamma order, dvs order med täckningsbidrag på minst  160  kronor  per  
timme, är rördragning med rostfritt stål, tillverkning av rörstöd, reparationer 
av kranarm, tillverkning av betjäningsbrygga och tillverkning av stativ.  En  
order med extremt hög lönsamhet är tillverkning av delar av  en  skorsten. 

För  de 15  lönsamma orderna svarar två kunder för  sex  stycken vardera, moder-
bolaget Betania för två och  en  kund för  en. Under  året genomfördes löpande 
arbeten till moderbolaget Betania för ett värde av  1,0  MKR Dessa löpande ar-
beten  har  gett ett genomsnittligt täckningsbidrag om  167:- per  timme. 

Lönsamma order karaktäriseras av hög materialandel där  Beta har  svarat för 
inköp och förädling. Det genomsnittliga utfakturerade priset  per  direkt arbets-
timme för dessa order är  670  kronor och täckningsbidraget  232:-/timme, vilket 
visar att materialandelen är relativt hög. Det material som använts för lön-
samma order är övervägande rostfritt stål.  VD  anger  att konkurrensen för 
denna typ av order är  mindre  hård än för svetsningar i svartstål. 

Olönsamma order karaktäriseras av  en  låg materialandel, sällan förekommande 
(typ av order och kunder som ej återkommer) och av svetsning i svartstål. 
Täckningsbidraget på mellan  10  och  70  kronor  per  timme är inte ovanligt. Det 
genomsnittliga utfakturerade priset  per  nedlagd timme för denna typ av order 
är  366:-  och täckningsbidraget  66:-.  För  de 10  olönsamma orderna svarar  9  
kunder.  

Den  kunskap som erhålls vid analys av order med låg lönsamhet dokumenteras 
ej.  "Den  sitter i huvudet på mig", säger  VD.  Han  konstaterar att för vissa typer 
av order klarar  man  inte erforderlig lönsamhet. Antingen måste  man  förbättra 
produktiviteten eller välja bort denna typ av order.  VD  framhåller att det är 
viktigt att lära av  de  order som går dåligt. 

Ett sätt att utjämna  de  kraftiga svängningarna i efterfrågan på marknaden vore 
enligt  VD  att försöka få stora kunder att tidigarelägga sina investeringar. Som 
kompensation för detta kan långa kredittider erbjudas. Det finns dock inget in-
tresse från kunderna för detta då antalet företag inom  Betas  bransch är många.  

VD  anser att det är svårt att göra prognoser då marknaden svänger så snabbt 
och kraftigt.  Information  från konjunkturinstitut och branschorganisationer an-
vänds ej.  

63 



PP  oss? Hur  u  fattar kunden 

Hur kan vi 
fortsätta att 
förbättra oss 
i framtiden?  

Förnyelseperspektivet 

Vision  och  
4--  Strategi --b. 

Kundperspektivet 
Interaktiva 
- Kundbesök 
Gränsskapande 
- Undvik kundförluster 
- Undvik garantiinsatser 
Värderingsstynnodell 
- Konkurrentutsatta  

Vad  mäste  vi  bli  bra  på?  
Processperspektivet 
Diagnosticerande 
- Rapporter från  extern  redovis- 
ning 

- Produktkalkyl 
Interaktiva 
- Besök på företag där arbeten 
pågår 

Värderingsstyrmodell 
- Beläggning 
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Figur 14.  Analysmodell för strategisk ekonomistyrning i  Beta. 

5.7.2 	Finansiella perspektivet  

Den  diagnosticernade styrmodellen innefattar  information  om intäkter, mate-
rialkostnader, direkta löner  samt  direkta arbetstimmar och redovisas i order-
rapporter. Resultatet av varje order mäts i  form  av täckningsbidrag. När av-
vikelser mot kalkylerat resultat föreligger uppstår osäkerhet om orsak- och ver-
kanssamband. Kunskap om lönsamheten i  respektive  order är ringa.  VD  är  
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osäker på vilken typ av order som  har  högre lönsamhet än andra, vilka kunder 
som svarar för lönsamheten, vilken storlek  en  order skall  ha  för att uppnå lön-
samhet och så vidare. Detta försvårar aysevärt sökandet efter lönsamma order 
framgent. 

Värderingsstyrmodellen innefattar  en  övergripande målsättning för  Beta  att 
uppnå erforderlig lönsamhet. Detta  har  varit ett mål  under  flera år dock utan att  
Beta  lyckats. Alla anställda är medvetna om lönsamhetskravet. I dagsläget ut-
trycks detta som ett krav på att "röda siffror" skall förvandlas till "svarta siff-
ror". Ledningens  ambition  är att öka omsättningen. Motivet är att öka omsätt-
ningen till  en  nivå som möjliggör tillräcklig lönsamhet. Sökandet av ökad om-
sättning sker slumpmässigt då informationen om lönsamma order/kunder är 
bristfällig. Osäkerheten om hur tillväxten skall ske ökar med osäkerheten om 
vilka order som är lönsamma. Detta ayspeglas i aysaknaden av  en  konsekvent 
marknadsstrategi.  

5.7.3 	Kundperspektivet 

Värderingsstyrmodellen ayser  en  kunskap om att kunden känner till  Betas  hårt 
konkurrentutsatta  situation.  Detta utnyttjar kunderna i syfte att pressa priserna.  
Den  dåliga lönsamheten beror till stora delar på  den  hårda konkurrensen. Be-
arbetningen av marknaden är eftersatt då  VD  arbetar ensam med marknads-
frågor. Viss hjälp erhålls från moderbolaget som säljer  en del  order till  Beta.  
Frågetecken kan dock riktas mot  de  order som kommer från Moderbolaget av-
seende innehåll och lönsamhet. Det kan inte i alla ayseenden tas för givet att 
dessa order är lämpliga för  Beta.  Av tre order från moderbolaget på  en total  
ordersumma om  575.000:-  är  en  lönsam.  De  löpande arbeten, uppgående till ett 
fakturerat belopp på  991.000:-,  som utförts åt Moderbolaget är dock lönsamma. 

I  den  gränsskapande styrmodellen innefattas  en  grundläggande målsättning som 
innebär att kundförluster skall undvikas.  Betas  VD  fokuserar därför mot "säkra 
kunder". Vidare är målsättningen att undvika garantiarbeten. Med denna typ av 
order föreligger ofta risk för kompletteringsarbete. Detta är  de  anställda väl 
medvetna om. Det föreligger ingen begränsning som  anger  typ av order som  
Beta  skall aystå. Risken för att erhålla olönsamma order är därför stor. Det av-
speglas i analysen av genomförda order  under 1997. En  betydande  del  av dessa 
order var olönsamma  (10  av  25). Den  strategiska ekonomistyrningen bör ge  
signaler  om  de  order som riskerar att vara olönsamma.  VD  anger  att  Beta  för-
söker att undvika order som innefattar byggnadssmide då dessa betraktas som 
olönsamma.  
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5.7.4 	Processperspektivet  

Den  interaktiva stynnodellen innebär att  VD  ofta besöker pågående arbetena hos 
kunder.  VD  försöker på detta sätt hålla sig informerad om hur  de  olika upp-
dragen utvecklas.  Den  kunskap erhålls därigenom dokumenteras dock ej.  En  
dokumentation av  de problem,  brister och felaktigheter som uppstår vid ett spe-
cifikt arbete vore att föredra. Det  skulle  kunna bidra till att på ett effektivare 
sätt styra bort från eller ändra i genomförandet av  de  arbeten som präglas av 
omfattande  problem. 

5.7.5 	Förnyelseperspektivet 

I  Beta  föreligger  en  aysaknad av strategisk ekonomistyrning som fokuserar mot 
förnyelse och utveckling.  

5.7.6 	Strategisk kompetens och möjligheter till värdetillväxt 

Problemen enligt ovan förvärras genom aysaknad av strategisk ekonomistyr-
ning.  Till  följd av detta  har Beta  kommit att hamna i  en  besvärlig situationen.  
Beta  är i det närmaste att betrakta som opportunister (jmf  Westerberg,  1996).  
Innehavet av svetslicenser och fokusering mot tre stora kunder kan utgöra stra-
tegisk kompetens.  Den  måste nog betraktas som låg då  man  inte kommit att ut-
nyttja detta för att skapa lönsamhet. 

För att ta sig ur denna  situation  och därmed skapa  en  högre  grad  av strategisk 
kompetens krävs olika åtgärder.  En  modell för strategisk ekonomistyrning som 
ger  information  om var lönsamma order finns att hämta är  en  åtgärd som före-
faller mycket angelägen. Nuvarande modell för strategisk ekonomistyrning 
identifierar ej i tillräcklig omfattning order som kan vara lönsamma för  Beta.  

Genomgången av order  under 1997  visar på ett antal intressanta aspekter. Mot 
bakgrund av  den information  som denna givit vid handen kan strategiska val 
lättare göras.  De  order som framstår med erforderlig lönsamhet utgör  8,7  MKR 
av  en  omsättning på totalt  13  MKR Andelen lönsamma order måste naturligtvis 
öka. Viktiga frågeställningar i detta sammanhang: 

- Hur ser  den  lönsamma ordern ut? 
- Hur ser marknaden för  den  lönsamma ordern av ut? 
- Hur ser konkurrentbilden ut? 
- Hur går försäljningen och offertgivningen till? 
- Behöver  man  kompletterande  information?  
- Hur skall marknaden bearbetas? 
- Vilka finansiella och personella resurser krävs?  
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Insatserna för  Betas del  måste intensifieras mot sökande av lönsamma order. I 
nuläget sker  en  koncentration av insatserna till närområdet och  de  företag som 
finns där. Marknaden måste bearbetas i ett större geografiskt område. Even-
tuellt kan prissänkningar göras så att  en  omsättningsökning kan åstadkommas. 
Det kan leda till värdetillväxt.  Order  som uppnår tillräcklig lönsamhet befinner 
sig i storleksordningen  400'  -  600'.  VD  anger  att  man  (januari  98)  offererat  en  
order om  12  MKR. Detta  skulle  komma att utgöra  en  stor  del  av  Betas  omsätt-
ning. Osäkerheten om lönsamhet i denna order är stor. Detta kan ses som ett 
exempel på att  man  prioriterar beläggning utan att egentligen vara övertygad 
om lönsamheten i  den  offererade ordern. Det föreligger  en  mytföreställning  (se  
Hedberg & Jönsson,  1977)  att  en  omsättningsmässigt stor order garanterar be-
läggning och därmed även lönsamhet. Genomgången av order enligt ovan be-
kräftar ej detta. Offererandet av  en  order motsvarande  12  MKR förefaller 
därför riskfyllt. I  de  fall  lönsamhet ej  skulle  komma att föreligga i denna order 
så utsätts företaget för konkurshot.  

5.8 	Slutsatser 

Vad kan vi lära av detta fallföretag? Slutsatsen är att strategisk ekonomistyrning 
saknas i  Beta.  Strategisk ekonomistyrning måste utvecklas om  den  skall samspela 
med  den  tillväxtstrategi som föreligger. I  de  fall  en  värdetillväxt skall åstad-
kommas måste modellen för strategisk ekonomistyrning ge  signaler  om var och 
hur  den  skall ske. Förutsättningarna för strategisk ekonomistyrning kan baseras 
på  en  väl utvecklad  operativ  ekonomistyrning.  Beta har  i dagsläget  en operativ  
modell som beaktar  de  legala kraven på redovisning och till viss  del den  interna 
styrningen. Ledningen  har  dock ej lyckats skapa  den information  som krävs för 
att upprätta underlag för strategiska val framgent. Kompetens saknas för detta.  

5.9 	Åtgärdsprogram för strategisk ekonomistyrning i  Beta  

I detta aysnitt beskrivs ett  program  med åtgärder för att åstadkomma förbätt-
ringar i  den  strategiska ekonomistyrningen.  De  förslag som presenteras är 
kompletteringar till  den  strategiska ekonomistyrning som finns i nuläget. Ett 
strategiskt dokument bör upprättas. I detta skall  Betas  framtida strategiska in-
riktning tydligt framgå. Strategin bör innefatta beskrivningar av hur mervärden 
skall skapas. Vilka kunder, order, marknader som  Beta  skall arbeta med skall 
beskrivas. Budskapet i detta dokument bör spridas till samtliga anställda.  

5.9.1 	Finansiella perspektivet  

Den  diagnosticerande styrmodellen bör innehålla uppgifter om omsättningen för 
alla order och delas  in  i storleksordning. Hur indelningen görs måste baseras på  
en  föreställning om hur  man  uppfattar  en  order som liten, medelstor eller stor.  
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Information  om fakturerad försäljning på  respektive  order kan  ha  två syften.  1)  
Som ett analysinstrument för tidigare gjorda affärer och dess lönsamhet och  2)  
för att framgent kunna följa upp eventuella förändringar ayseende lönsamhet 
och storlek på order. 

För att förbättra uppföljningen på varje order bör nedlagda timmarna, direkta 
som indirekta, bokföras. Avseende indirekta timmar föreligger i dagsläget  en  
mycket bristfällig uppföljning. Hur mycket tid och resurser tar olika typer av 
order i anspråk av  de  indirekta kostnaderna? Detta kan ayse allt från försälj-
ningsinsatser av  VD  till konstruktionsarbeten och anvisningar.  

	

5.9.2 	Kundperspektivet 

Diagnosticerande styrmodellen bör kunna svara på vilka kunder som står för 
lönsamma  respektive  olönsamma order?  En  indelning i typ av kund enligt refe-
renser som kan anses lämpliga bör göras. 

Det är angeläget att upprätta  en  gränsskapande modell som tydligt  anger de  
verksamhetsområden som  Beta  skall agera inom. Det kan innebära att tydligt  
visa  på vilka typer av order som  Beta  skall aystå.  Analysen  visar på  en  bety-
dande mängd olönsamma order.  Modellen  för strategisk ekonomistyrning bör 
kunna peka ut dessa olönsamma så att  de  kan undvikas framgent. 

Interaktivt.  Betas  VD  har  omfattande kontakter med inköpare hos  de  stora kun-
derna. Vidare övervakar  VD  pågående arbeten ute hos kunderna  samt  arbete 
som utförs i  den  egna verkstaden.  VD  skapar sig då  en  uppfattning om hur ar-
betet genomförs. Hur arbetet  har  genomförts bör dokumenteras. Vad är det som 
gör att resultatet blir bra? Det  skulle  underlätta valet av "rätt order" i fram-
tiden. Det  skulle  samtidigt kunna komma att innebära att det karaktäristiska hos 
olika order kan låta sig beskrivas.  VD  skulle  då får lättare att följa upp pågå-
ende arbeten genom att studera tidigare genomförda order.  

	

5.9.3 	Processperspektivet  

Den  diagnosticernade styrmodellen bör ge  information  hur olika order tar i an-
språk olika typer av material. Materialförbrukning och typ av material bör 
registreras för  respektive  order.  Information  om vilka inköpskanaler som nytt-
jats bör också ingå. Detta kan skapa underlag för beslut om framtida strategiska 
val.  

Information  om typ av svetsning som ordern omfattar bör ingå i strategisk eko-
nomistyrning. Kräver alla order licenssvetsning? Är dessa i så  fall  mer lön-
samma? I  de  fall  typ av svetsning kan anses påverka lönsamheten är denna  in-
formation  viktig.  
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Löpande bör  respektive  genomförd order följas upp för att i tid kunna vidtaga 
strategiska förändringar. Utvärdering av hur resultatet för olika order utvecklas 
ger  information  om hur valet och sökandet av lönsamma order bör ske fram-
gent  

5.9.4 	Förnyelseperspektivet 

I detta perspektiv lämnar  den  nuvarande strategiska ekonomistymingen mycket 
att önska varför  jag  valt att lämna förslag som prioriterar  den  mest akuta  bris-
ten,  nämligen  den  att marknaden måste bearbetas geografiskt i ett mycket större 
område. 

Hur ser då  VD  på det förslag till åtgärder som beskrivs ovan?  
VD  anger  att han "köper" det mesta i åtgärdsförslaget. Detta gäller framförallt  
den  diagnosticerande styrmodellen. Avseende  den  interaktiva styrmodellen är  
VD  mer tveksam.  Han  anser inte att  den  behöver formaliseras i  den  utsträckning 
som förslaget innebär.  "Jag  köper  den  till cirka  40  %". För  de  övriga två styr-
modellerna, värderingsskapande och gränsskapande, anser  VD  att förslaget är  
relevant  och att åtgärder bör vidtas enligt förslaget. 

Målsättningen för  Betas  ledning är ökad omsättning.  Figur 15  visar att tillväxten 
skall ske med existerande produkter på existerande marknader. Med ledning av  
den information  som tidigare  analyser  av utförda order gav så ayser  VD  att fo-
kusera mot order som definierats som mer lönsamma. Det innebär att  man  
exempelvis skall aystå från byggnadssmiden som betraktas som olönsamma och 
inrikta sig mot order med hög materialandel i företrädesvis rostfritt stål.  VD  
anger  att tillväxten skall ske med existerande produkter till  80  -  90  % och nya 
produkter med  10  -  20  %. Vidare menar  VD  att nya marknader ej skall bear-
betas. Tillväxten skall uteslutande ske på  de  idag existerande marknaderna.  Den  
tunga basindustrin förväntas inom  kort  starta sina investeringar.  Betas  tillväxt 
skall ske med hjälp av dessa investeringar. "För att kunna göra detta måste vi i 
större utsträckning hitta  de  order som är lönsamma och i det ayseendet måste 
ekonomistymingen utvecklas".  
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Figur 15.  Hur skall värdetillväxten ske i  Beta? 

Figur 15  visar på hur volymtillväxt skall ske med ayseende på produkter och 
marknader.  De  skuggade rutorna illustrerar ayser var volymtillväxt skall ske.  
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6 	Företaget  Gamma 

6.1 	Historia 

Företaget startade  1979  som ett handelsbolag. Nuvarande ägare, tillika  VD  och 
grundare av  Gamma  hade tidigare arbetat vid SSAB i Luleå med processtyrning 
och mätteknik. Genom  sin  anställning vid SSAB kom han i kontakt med ett annat 
företag  (Epsilon)  ayseende ett projekt som aysåg styrning av virkestorkar. Proj-
ektet blev  starten  för  Gamma.  Tillsammans med ägarna i  Epsilon  startades  
Gamma  med ett ägande som innebar att  VD  ägde  50%  och  Epsilon 50%. 1985  
köpte  VD  ut  Epsilon. 

Under  senare år  har  två nya ägare tillkommit som betraktas som nyckelpersoner 
i företaget. Dessa äger  5%  vardera. I dagsläget (september  1997)  är det  21  per-
soner anställda i  Gamma.  Styrelsen består av två externa ledamöter  samt  försälj-
ningschef och  VD  i  Gamma.  Ledningsgruppen består av fyra personer;  VD,  
produktansvarig, försäljningschef och produktionschef. Ledningsgruppen träffas 
varje måndag. I ledningsgruppen diskuteras  den  aktuella situationen ayseende 
försäljning, produktion och produktutveckling.  

6.2 	Verksamhet 

Företaget tillverkar persondatorer  ("PC")  aysedda för processtyrning i industri-
ella miljöer där förutsättningarna är besvärliga. Det kan innebära att datorerna 
utsätts för starka vibrationer, mycket  smuts  och damm etc. Inom  Gamma  an-
vänds begreppet "tuff miljö". För varje  PC  föreligger  en  hög  grad  av kundan-
passning. Som exempel kan nämnas  en  leverans av  en PC  till stridsbåt  90.  
Kunder är  de  större svenska industriföretagen, exempelvis ABB och  Atlas  
Copco, där ABB är  den  största kunden av totalt cirka  300  kunder. Antalet 
huvudkunder bedöms vara ca  100.  Antalet leverantörer uppgår till ungefär  50. 
De  PC-kort som används vid tillverkning av produkterna importeras från ett 
företag i  Danmark  som specialiserat sig på PC-kort för tuffa miljöer. Vidare 
sker  en  stor  del  av importen från  Taiwan. De  mekaniska detaljerna köper  
Gamma  från företag i  Sverige,  exempelvis Abelco. Produkterna  kategoriseras  
efter fyra olika typer. Egenprodukt ayser utveckling och tillverkning i egen 
regi. Insatsprodukt beskrivs som  en  hyllvara och kan exempelvis vara  en  speci-
ell typ av kretskort. Återförsäljarprodukt ayser exempelvis bildskärmar. 
Kundprodukter ayser produkter som utvecklas åt  en  kund för att  sedan  serie-
levereras.  
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6,3 	Värdetillväxt i  Gamma  

Tabell  7.  Värdetillväxt i  Gamma. 

1992 1993 1994 1995 1996  
- omsättning (MKR)  13,1 17,8 20,9 29,8 30,0  
- förändring omsättn. (%)  +0,0 +35,9 +17,4 +42,6 +0,7  
- avkastning tot.kapital (%)  15,2 23,5 22,6 25,2 18,4  
- vinstmarg. (%)  5,6 8,7 8,7 11,6 5,7  
- kap.oms.  hast  (ggr)  2,7 2,6 2,2 2,1 3,2  
- resultat efter finans-  

netto  (MKR.) 
0,5 1,3 1,6 3,1 1,7 

- förändring (%)  +30,2 +256,1 +23,1 +93,8 -46,2  
-eget  kapital  (MKR)  1,0 2,0 2,9 5,0 5,9  
- förändring eget  kapital  

%) 
+  43,3  +  100,0  +  45,2  +  72,4 +18,0  

- totalt  kapital  (MKR)  4,9 6,8 8,2 13,9 9,3  
- förändring totalt  kapital 
(%) 

-1,1 +38,8 +20,6 +69,5 -33,1  

- medeltalet anställda, st  11 11 14 17 20  
- förändring medeltalet  

anställda, (%) 
-22,2 +0,0 +27,2 +21,4 +17,6  

I diagrammen nedan är  den vita  linjen  Gammas. De  svarta linjerna  anger  övre 
kvartil,  median  och undre kvartil för branschen.  

Tillväxt omsättning  
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Diagram 7.  Tillväxt i omsättning i  Gamma. 
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Företagets målsättning innefattar volymtillväxt. Motivet till volymtillväxt är ett 
i dagsläget alltför dåligt kapacitetsutnyttjande. Konkurrensen hårdnar vilket gör 
att marginalerna krymper och ställer krav på produktivitetsförbättringar. Med  
de  krympande  marginaler  följer också minskande möjligheter att kundanpassa 
produkterna. Högre  grad  av kundanpassning innebär ökade kostnader som oftast 
inte kan kompenseras med ett ökat pris. Kundanpassningsprocessen måste effek-
tiviseras för att kunna öka omsättningen  per  anställd. I  de  fall  detta kan åstad-
kommas kommer även  en  tillväxt att ske ayseende antalet anställda.  

VD  har  prioriterat hög kvalitet före volym i syfte att skapa goda kundrelatio-
ner. När företaget  har  tillverkat  PC  av hög kvalitet,  har  detta begränsat möjlig-
heterna att producera stora volymer. Verksamheten är kunskapsintensiv och in-
skolning av ny  personal  är tidskrävande. Tillväxten  har  därför skett i långsam 
takt, från  4  anställda vid  starten  till i medeltal  20  anställda i dagsläget. Omsätt-
ningen  har  ökat med i genomsnitt  19  %  per  år  under  perioden  1992 -1996.  
Branschens  median under  samma period är  8  %.  De  kundrelationer som skapats  
har  varit och är mycket långsiktiga.  Gamma har  behållit  de  kunder  de  etablerat 
kontakt med och utfört fler uppdrag åt dessa. Vid  starten anger  VD  att tillväxten 
kunde ske på ett smidigt sätt med hjälp av näringslivspraktikanter från Hög-
skolan i Luleå.  VD  bedömer att antalet anställda om fem år kommer att vara 
cirka  30.  Framförallt krävs förstärkning på logistikfunktionen. Värdetillväxten 
skall ske i finansiell jämvikt.  

Räntabilitet totalt  kapital 
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Diagram 8.  Räntabilitet på totalt  kapital  i  Gamma. 

I fråga om räntabilitet på totalt  kapital  ligger  Gamma  kring  den  övre  kvartilen  
vid  en  jämförelse med branschen i övrigt. Räntabiliteten på totalt  kapital  i ge-
nomsnitt uppgår till  21  %  under 1992  till  1996.  För  1997  förväntas dock  en  
betydande resultatförsämring.  VD  tror att detta  har  att göra med att antalet  
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stora leveranser ökat vilket gjort att framförhållningen och produktförnyelsen 
eftersatts.  Organisationen har  utsatts för ett hårt tryck med hög beläggning. 
Lönsamhet mäts i nominella tal  men  även nyckeltal studeras. Lönsamhetskraven 
är tydligt formulerade av styrelsen. Räntabiliteten på eget  kapital  före skatt skall 
uppgå till  30%. 

Tillväxt totalt  kapital 
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Diagram 9.  Tillväxt i totalt  kapital  i  Gamma. 

Tillväxten i totalt  kapital har  i genomsnitt uppgått till  19  %  per  år  under  perio-
den  1992  till  1996.  För sista året,  1996,  pekar dock kurvan nedåt.  

6.4 	Strategi 

Gammas  strategi är att producera kundanpassade PC:n för tuffa miljöer aysedda 
för processtyrning.  Den  ursprungliga affärsidén  har sin  bakgrund i att  VD  
ansåg att  man  vid SSAB ägnade alltför mycket tid åt att diskutera var knappar  
skulle  placeras vid kontrollborden och hur  de skulle  designas.  VD  ansåg att för 
lite tid ägnades åt själva marginaleffekten i processtyrningen, det vill säga hur 
datorkapacitet  skulle  kunna bidra till att skapa utrymme för produktivitets-
förbättringar.  Han  ansåg att behovet var  en  bygglåda där allting var färdigt; 
kraftenhet, tangentbord, bildskärm och  plats  för  de  olika microdatorerna som 
fanns vid  den  tidpunkten. Företagets strategi finns nedtecknad i ett dokument 
som distribuerats till samtliga anställda. Hela personalen är medveten om stra-
tegin  men  VD  anser att  den  borde kommuniceras oftare.  

Den  vid  starten  aysedda strategin  har  i dag realiserats. Strategin  har  dock änd-
rats  under  årens lopp och verksamheten utgörs idag av fler funktioner. För när-
varande genomgår strategierna omarbetning.  Den nu  aysedda strategin innebär 
att förbättra prestationen på marknaden för att åstadkomma ökad lönsamhet.  
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Från att vara ett företag med kundanpassade och unika produkter ayser  man  att 
ändra situationen.  VD  vill öka volymen av standardprodukter. Produktions-
strategin innebär att framgent köpa halvfabrikat för vidareförädling i egen 
fabrik.  Den  egna fabriken kommer då att fungera som monteringsfabrik.  
Gammas  VD  vill på detta sätt förbättra inflödet av halvfabrikat till egen fabrik i 
vilken kundanpassade leveranser skall byggas. Motorn till produktförnyelse 
skall vara  den  nära kopplingen till ABB och andra svenska stora företag. 

Uppdykande strategier förekommer stundtals. Som exempel nämns ett över-
vakningssystem åt vägverket. Utrustningen består av  en  datorlåda som är belä-
gen vid sidan av vägen. Utrustningen mäter klimat och skickar  sedan  informa-
tionen till Vägverket i Borlänge. Styrningen av vägunderhållet kan då ske från 
Borlänge. Ex.vis kan  man  skicka ut  en  plogbil från Jokkmokk om tre timmar då 
det kommer att falla nederbörd i området. 

Personalstrategin är inte uttalad och dokumenterad.  VD  anger  dock att det före-
ligger  en  personalstrategi.  Den  innebär att  man  försöker identifiera framgångs-
faktorer för varje anställd. Ett särskilt projekt drivs, ELD, som står för enga-
gemang och dynamisk ledning. Genom att arbeta med dynamiska effekter i be-
fintliga resurser skall delar av budgeten ersättas. Med dynamiska effekter avses 
framför allt att skapa engagemang och  motivation.  Därmed skall  de  anställda 
själva utveckla arbetssätt för att förbättra sina insatser. 

Hörnstenarna i strategin består i att kundanpassa produkter för "industriellt 
tuffa miljöer".  VD  anser att  man  i detta ayseende är bättre än sina konkurrenter. 
Hårdvaran är anpassad till  de  krav som kunden ställer, vilka kan vara mycket 
specifika. Vidare sysslar  Gamma  med anpassningar av programvara. Det inne-
bär att kundens programvara anpassas till  den  programvara som  Gamma  ut-
vecklat.  Gamma  utvecklar också speciella kopplingar mellan olika  program  och  
system.  

Företagets strategier påverkas av EU:s regelverk.  EU  förordar procedurer för 
testning och godkännande av alla produkter. För ett litet företag med kundan-
passade leveranser i små volymer innebär detta höga kostnader. Kostnaden för 
att testa  en  produkt är som lägst  50.000  kronor.  En  produkt som ej är testad  har  
svårt att konkurrera på marknaden.  Gammas  kostnader för testning beräknas till 
mellan  en  halv och  en  miljon kronor  per  år.  

6.5 	Operativ  ekonomistyrning 

Produktkalkylerna baseras på att produktionen är  en mix  mellan orderstyrd 
produktion och produktion i små serier. Förhållandet mellan inslagen i mixen 
varierar mellan åren. Förkalkyler upprättas för standardprodukterna. Efter-
kalkyler beskrivs av  VD  som bristfälliga. Det gäller framförallt materialåtgång  

75 



och nedlagda direkta arbetstimmar. "Uppföljningen är nog mera  en  fråga om 
vad som visar sig i resultaträkningen". 

Prissättningen utgår från ett krav på täckningsbidrag. Utifrån detta gör  sedan  
försäljarna  en  bedömning av vad marknaden kan förväntas betala. Därefter sätts 
priset för  den  aktuella ordern. 

Likviditeten följs upp noggrant och  Gamma har en  hög  grad  av framför-
hållning. I  god  tid, ca  14  dagar i förväg, kan  VD  meddela banken om ett låne-
behov kommer att uppstå. Var  14:e  dag upprättas  en plan  ayseende likviditeten i 
dagsläget, om sju dagar, om fjorton dagar  samt  om  en  månad.  

En budget  upprättas för hela företaget. Budgetarbetet startar med att  en  försälj-
ningsbudget upprättas av säljarna. Försäljningsbudgeten delas upp på olika var-
ugrupper. För varje varugrupp budgeteras försäljningsvolym, täckningsbidrag 
och arbetsinsats i timmar. 

När det gäller kostnadsbudgeten upplever  VD  att kontrollen är bra. Budgeten 
upprättas på individnivå och beaktar lönekostnadsökningar, resor, kost, logi och 
traktamenten. Personalkostnaderna är  de  stora kostnaderna i  Gamma.  

Varje månad erhåller  VD  en  resultatrapport.  Den  skapas i ekonomisystemet  
Amanda,  som är ett integrerat redovisnings- material- och produktions-
styrningssystem.  Resultatrapporten  jämförs med  de  tre föregående åren och  
budget  för året. Kvartalsvis upprättas ett delårsbokslut. I samband med detta 
upprättas  en  helårsprognos.  Prognosen  baseras på det hittillsvarande utfallet och  
en  beräkning för perioden fram till årets  slut.  

Budgeten jämförs med utfall. Underlaget för jämförelse hämtas ur  den  statistik 
som skapas i ekonomisystemet. Förutsättningarna för att upprätta statistiska un-
derlag ayseende försäljningsvolymer och priser är mycket goda. Däremot före-
ligger inte samma möjligheter vad gäller resursförbrukningen.  VD  uttrycker 
önskemål om att på ett bättre sätt kunna koppla försäljningsstatistik till resurs-
förbrukning. 

Det finns möjlighet att  via  täckningsbidrag bedöma lönsamheten för varje affär. 
Detta sker dock inte systematiskt av tidsskäl och  VD  analyserar alltså inte lön-
samheten för varje affär, trots att  VD  menar att detta  skulle  vara önskvärt. En-
ligt  VD  saknas både uppgifter om  den  nedlagda arbetstiden i  respektive  order 
och  system  för att fånga upp denna  information.  Med  en  omsättning om  25-30  
MKR effektueras cirka  300-400  order  per  år. Uppföljningen på enskilda order 
skedde tidigare  via en  genomgång av samtliga fakturor. Det var tidskrävande,  
men  VD  anser att han fick  en  uppfattning om vilka order som var lönsamma. 
Eftersom försäljningsvolymen  har  ökat finns ej längre tid för denna uppföljning 
på enskilda order.  
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VD  upplever  problem  med styrningen för projekt/order som tar utvecklings-
resurser i anspråk.  VD  har  mot bakgrund av det för aysikt att införa projekt-
redovisning. Avsikten är att kunna upprätta efterkalkyler genom ekonomi-
systemet. Införandet av projektredovisning innebär att nedlagda arbetstimmar 
måste redovisas.  

VD  är medveten om att det finns olönsamma order.  VD  har  dock ingen uppfatt-
ning om hur fördelningen mellan lönsamma och olönsamma order ser ut. Det 
ägnas mycket tid åt analys av order med låg lönsamhet. Problemen är oftast att 
krayspecifikationen varit oklar eller att kunden och  Gamma  uppfattat innehållet 
i ordern på olika sätt. Vidare kan problemen uppstått hos  Gammas  underleve-
rantörer vilka inte kunnat erbjuda  den  kvalitet som krävts. 

Företaget  Gamma  befinner sig i  en  mycket  turbulent  miljö såväl vad ayser 
marknad som teknologi ayseende produktion och produkter.  

6.6 	Strategisk ekonomistyrning  

Ur  strategiskt  perspektiv kan det  resas samma invändningar mot produkt-
kalkylerin  gen som  redovisats  under  rubriken  operativ  ekonomistyrning.  Enligt  
orderrapporterna uppvisar  en del  order osedvanligt hög lönsamhet.  VD  miss-
tänker att i  de  flesta  av  dessa  fall  är allt material  ej  bokfört. Andra order  kan  
vara felredovisade,  eftersom de  uppvisar ett osannolikt  stort antal  nedlagda 
arbetstimmar.  Som  nämnts saknas förutsättningar för  en  uppföljning  av faktisk  
nedlagd arbetstid i order  eller projekt enligt  VD.  Efterkalkyleringen är därmed 
eftersatt och  det  firms  ingen kontinuitet  i uppföljningen.  De  nämnda bristerna 
försämrar möjligheterna att fatta bra strategiska  beslut om  produktutveckling 
och produktmix. 

Prissättning baseras på olika lönsamhetskrav på olika produktkategorier. För 
egenprodukter är kravet på täckningsbidrag  50  %, insatsprodukter  30  %  samt  
för återförsäljar- och kundprodukter  25  %. Prissättningen för  de  olika produkt-
typerna baseras på dessa täckningsbidrag. Som framgått finns det emellertid be-
gränsade möjligheter att koppla dessa strategiska val till  de  verkliga kost-
naderna. 

Likviditetsplaneringen innebär att  Gamma  försöker undvika situationer av  akut  
likviditetsbrist för att undvika dyr kortfristig upplåning. 

Försäljarna upprättar försäljningsbudget, som bildar utgångspunkt för det fort-
satta budgetarbetet. Parallellt med detta arbete upprättar  VD  en  "skuggbudget" 
för försäljningen.  Han  fokuserar då på  den  utveckling av produkter och försälj-
ningsvolymer som skett tidigare år för att bedöma realismen i säljarnas bedöm-
ningar. I  en  process som upplevs som mycket arbetsam enas  VD  och säljarna  
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därefter om  en  försäljningsbudget.  VD  framhåller dock att det till  slut  alltid rå-
der  konsensus  om försäljningsbudgeten. 

I samband med varje delårsrapport upprättas  en  prognos över resultatet för det 
innevarande året. Trovärdigheten i prognosen diskuteras vid styrelsesamman-
träden. Faktorer som kan anses skapa osäkerheter i prognosen behandlas. På  
basis  av prognosen beslutar styrelsen om eventuellt erforderliga strategiska åt-
gärder.  

VD  pekar särskilt på betydelsen av att följa upp säljarnas beläggning.  VD  vill 
tydliggöra om säljarna  har ledig  kapacitet. I sådana  fall  vill  VD  öka insatserna 
för försäljning av  system-  och projektresurser.  

En  analys  har  genomförts av  Gammas  fakturering för  de  senaste  12  månaderna. 
Faktureringen för denna period uppgår till  22,9  MKR. Antalet order är  266  st. 
Av dessa order svarar  42  st för  80  % av omsättningen. Täckningsbidraget 
(intäkt - material - köpta tjänster) för dessa  42  order är  8,2  MKR motsvarade  
77  % av det totala täckningsbidraget.  Den  genomsnittliga täckningsgraden för 
dessa order är  45  %. Täckningsgraden varierar från  78  % ner till  21  %. För att 
kunna  visa  på vad som karaktäriserar  en  lönsam  respektive  olönsam order går  
jag  och  VD  igenom  9  st enskilda order av dessa  42.  Genomgången visar att lön-
samhetsmåttet täckningsbidrag ej är  relevant  för att kunna identifiera vilka 
order som är lönsamma. Två order som uppvisar täckningsgrader på  67 res-
pektive 74  % beskrivs av  VD  som mycket dåliga. Båda orderna ayser kundan-
passade produkter. Gemensamt för dessa två order är  en  "dålig affärsupp-
görelse". Med detta ayses att innehållet i det avtal som upprättas med kunden 
innebär starkt begränsade möjligheter att erhålla lönsamhet. Det föreligger 
oklarheter ayseende produktspecifikationen och antalet timmar för utvecklings-
insatser. Antalet nedlagda arbetstimmar i  respektive  order redovisas ej. 

Som lönsamma order beskrivs  en  insatsprodukt,  en  egenprodukt och två kund-
anpassade produkter. Insatsprodukten ayser  en  styrenhet för målningsrobotar 
som används i bilindustrin. Faktorer som bidrar till lönsamhet för denna affär 
är stor volym  (600  st), små försäljningsinsatser och krav på  bred  kompetens. 
För det sistnämnda kan företaget debitera priser som ger  god  lönsamhet. För 
egenprodukten grundas lönsamheten på att detaljerna för produkten baseras på  
Gammas  standardkoncept. Produkten är aysedd att användas i  en  hårt utsatt 
miljö.  De  två kundanpassade produkterna karaktäriseras av låg tjänsteanvänd-
ning, små utvecklingsresurser  samt  hög volym.  

VD  anser inte att nuvarande strategiska ekonomistyrning är tillräcklig för 
genomförande av företagets strategier.  VD  vill ersätta budgeten med  en  kopp-
ling mellan strategisk ekonomistyrning och det ovan nämnda "ELD-projektet".  
VD  har en ambition  att öka  de  anställdas engagemang genom att utveckla deras 
känsla för var företaget tjänar pengar och hur  de  själva kan påverka detta. För 
detta krävs enligt  VD  utveckling av  den  strategiska ekonomistyrningen.  Inform- 
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ation skall kunna kopplas till  den  enskilde på ett sätt som möjliggör  en  utvärde-
ring av arbetsinsatsen. Det krävs dessutom  information  med återkoppling från 
kunder.  VD  vill kunna mäta kundtillfredsställelsen i varje order.  

VD  anger problem  med styrning av utvecklingsprojekt. När ett utvecklings-
projekt till  en  kund genomförs så utvecklas ofta samtidigt standardprodukter 
vilka senare kan säljas till andra kunder. Det är tveksamt om kunden i det aktu-
ella utvecklingsprojektet skall betala utvecklingen av  en  ny standardprodukt. 
Samtidigt finns tveksamheter då det ofta inte finns ett beslut om att utveckla  just 
den  typen av produkt. Det är svårt att vara tydlig i detta ayseende.  VD  menar att 
det är viktigt att få varje individ att tänka affärsmässigt i sådana situationer.  

VD  anger  ytterligare brister i  den  strategiska ekonomistyrningen. Lager-
redovisning saknas.  De  små kundanpassade leveranserna gör det ganska mödo-
samt att bygga  en  sådan. 

Marknaden är  turbulent  och teknologin i branschen utvecklas mycket snabbt. 
Företagets storlek ses i detta sammanhang som  en  möjlighet.  VD  uppfattar att  
Gamma  fortfarande  har  det lilla företagets flexibla förmåga att anpassa sig till 
förändringar. Samtidigt är administrationskostnaderna förhållandevis låga.  VD  
anser dock att  man  med befintliga resurser kan öka försäljningsvolymen betyd-
ligt mer genom att vara effektivare såväl internt som externt.  
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Processperspektivet 
Diagnosticerande styrmodell 
- Nedlagd arbetstid 
- Materialförbrukning 

Vad  mäste  vi  bli  bra  på?  Hur uppfattar kunden oss? 

Vision  och  
4—  Strategi --> 

Kundperspektivet 
Värderingsstyrmodell. 
- Kafferastdiskussion 
Gränsskapande styrmodell 
- Ej leverera kontors-PC 
- Ej tillhandahålla floppyenheter, 

minnen och motstånd  
Interaktiv  styrmodell 
- Försäljningsbudget - 

"skuggbudget" 

6.7 	Strategier och strategisk ekonomistyrning - analys  

6.7.1 	Modell  för strategisk ekonomistyrning 

 

Finansiella perspektivet Vad tycker ägarna?  
Diagnosticerande styrmodell 
- Försäljningsbudget 
- Kostnadsbudget 
- Rapporter från externredovis- 

ning 
- Likviditetsstyrning 
- Produktkalkyl  
Interaktiv  styrmodell 
- Försäljningsbudget - 

"skuggbudget" 
- Kostnadsbudget 

Hur kan vi 
fortsätta att 
förbättra oss 
i framtiden?  

 

Förnyelseperspektivet  
Värderingsstyrmodell 
- Strategisk beskrivning 
Gränsskapande modell 
- Strategisk beskrivning 

Figur 16.  Analysmodell för strategisk ekonomistyrning i  Gamma. 

6.7.2 	Finansiella perspektivet  

Den  diagnosticerande styrmodellen. innefattar ett integrerat ekonomisystem 
benämnt  Amanda. Den  utdata som erhålls ur  Amanda  utgör det huvudsakliga 
underlaget för  operativ  och strategisk ekonomistyrning. Detta  system  beskrivs  
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som mycket komplext och sökningen av relevanta utdata är svårt. Vidare är 
systemet mycket känsligt för förändringar, typ kreditfaktureringar. Vid dessa 
tillfällen blir statistik ayseende lagervärden och försäljning ofta felaktig. Upp-
följningen av lönsamheten på enskilda order är ej tillräcklig.  

Den  interaktiva styrmodellen innefattar  en  "skuggbudget" till försäljnings-
budget, som  VD  upprättar. "Skuggbudgeten" jämförs  sedan  med  den  försälj-
ningsbudget som säljarna upprättar.  

	

6.7.3 	Kundperspektivet  

En  viktig  del  i värderingsstyrmodellen är  de  diskussioner som sker exempelvis 
vid kafferaster. Vid dessa tillfällen vill  VD  förmedla saker som han upplever 
händer i  Gammas  omgivning.  VD  förstärker då saker som  de har  gjort som 
stämmer överens med  den  nedtecknade visionen.  

Den  interaktiva styrningen framstår i  Gammas  fall  som mycket viktig eftersom 
säljarna agerar mycket självständigt.  En del  av deras agerande kan komma att  
visa  sig vara strategiskt viktigt. I  de  fall VD  inte skapar sig  en  uppfattning om  
den  försäljningen som planeras och genomförs kan strategiska val bli felaktiga 
eller helt utebli. För  den  strategiska ekonomistyrningen föreligger här ett ut-
vecklingsbehov. Underlag måste upprättas som ger  VD  möjlighet att öka  den  
interaktiva delen av  den  strategiska ekonomistyrningen. 

Enligt  VD  säger  den  gränsskapande styrmodellen att  Gamma  skall ej leverera 
persondatorer för administrativa miljöer.  De  skall ej  heller  tillhandahålla flop-
pyenheter, minnen eller motstånd.  Gamma  håller därför  en  låg profil och vill 
lokalt inte "synas". Detta är dock ej dokumenterat.  

	

6.7.4 	Processperspektivet  

Den  nuvarande diagnosticerande modellen för strategisk ekonomistyrning han-
terar ej  information  på ett sådant sätt att uppföljning och styrning  per  projekt, 
order eller produkt låter sig göras.  En  av orsakerna är brister i uppföljningen 
av lagerstorlek som gör det svårt att följa upp materialförbrukningen för  re-
spektive  order. Svårigheterna förstärks av det saknas  information  om hur pro-
jektkapaciteten utnyttjas. Kraven och behoven på utveckling av  den  strategiska 
ekonomistyrningen framstår tydligt.  

	

6.7.5 	Förnyelseperspektivet 

Värderingsstyrrnodellen  anger  ej hur produktutvecklingen skall genomföras. 
Stor  del  av produktutvecklingen sker i  de  uppdrag som genomförs åt kunderna.  

81 



Kunden  står då för utvecklingskostnaden. Produktutveckling som sker hos  en  
kund kan finna applikationsområden hos nästa kund och då bli lönsamt.  VD  är 
mycket tveksam till detta förfaringssätt. 

Otydlighet ayseende begränsningar  har  medfört att kundanpassade produkter 
utvecklats för enskilda kunder. Resultatet  har  varit mycket nöjda kunder.  Dock  
har  ingen lönsamhet åstadkommits för dessa kunder. Enskilda anställda  har  svårt 
att  se  huruvida insatser av detta  slag  skall ske eller ej.  

6.7.6 	Strategisk kompetens och möjligheter till värdetillväxt 

Ett dokument som beskriver  Gammas  strategier finns upprättat. Dokumentet 
beskriver tydligt  Gammas  framtida inriktning och  de  strategiska val som bör 
göras. Vidare innefattas  en  beskrivning som ayser att koppla samman företagets 
och individens framgångsfaktorer.  VD  uttrycker  en  önskan att utvecklingen för  
den  anställde skall kunna kombineras med företagets utveckling. Särskilt viktigt 
är att  den  anställde skall kunna  se  resultatet av  sin  egen insats.  

Gammas  VD  anser att produktionen av kundanpassade produkter skall innehålla  
en  högre andel standardiserade komponenter.  Analysen  av genomförda order 
bekräftar detta strategiska val då lönsamheten för denna typ av order förefaller  
god.  

Strategin för  Gamma  är att åstadkomma volymtillväxt. Som  argument  för vo-
lymtillväxt anges minskade fasta kostnader  per  tillverkad enhet. Vidare anser  
VD  att minskade logistikkostnader kan åstadkommas då inflödet av halvfabrikat 
kan förbättras.  

Gamma  framstår som ett företag med  en  viss strategisk kompetens  (se  Wester-
berg,  1996). Gamma  viktigaste konkurrensmedel är differentiering och fokuse-
ring.  De  kundanpassade produkterna upplevs som unika.  Den  breda kompeten-
sen som  Gamma  besitter gör att  de  kan verka tillsammans med kunden i utveck-
lingsarbetet av produkten.  Gamma har  lyckats realisera  sin  aysedda strategi och 
skapat lönsamhet.  Under 1997 har  dock lönsamheten försämrats och prognosen 
pekar på ett nollresultat. Som orsak till detta  anger  VD  försämrad strategisk 
kompetens.  De  kundanpassade produkterna upplevs ej längre som unika och 
kunden väljer  en  vanlig kontors-PC. I  de  fall  Gamma  skall kunna konkurrera i 
detta läge innebär det kraftiga prissänkningar och minskad lönsamhet.  

Gammas  komplexa struktur med cirka  300  kunder och cirka  50  leverantörer i 
kombination med ett stort antal kundanpassade produkter ställer särskilda krav 
på ekonomistyrningen.  
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VD  har  formulerat  en  ny strategi.  Den nu  aysedda strategin innebär  en  högre  
grad  av standardiserade produkter och ett högre innehåll av  Gammas  standard-
koncept vad ayser kundanpassade produkter.  

6.8 	Slutsatser 

Vad kan vi lära av fallet  Gamma? Gammas  ändrade strategier kommer att ställa 
krav på utveckling av  den  strategiska ekonomistyrningen.  

Gamma  verksamhet kan beskrivas som mycket komplex. Cirka  300  kunder där 
drygt  40  svarar för  80  % av försäljningen, med 50-talet leverantörer  samt  med 
ett stort antal kundanpassade produkter. Vidare omfattas verksamheten av ett 
stort antal aktiviteter.  VD  säger sig vara medveten om vilken typ av order som 
är lönsamma och lämpliga för  Gamma.  Dock  förefaller det föreligga  en  viss  
grad  av osäkerhet i hur dessa order ser ut. Framförallt synes det gälla  den  akti-
vitet i  respektive  order som innefattar utvecklingsinsatser. Osäkerhet föreligger 
ayseende innehållet i utvecklingsinsatsen, nyttan för kunden och det framtida 
kommersiella värdet. Vidare saknas  en relevant  modell för produktkalkylering 
som innebär att kunskapen om  de  olika produkternas lönsamhet är bristfällig. 

Mot bakgrund av  den  tillväxtstrategi som föreligger är det ytterst angeläget att  
en  modell för strategisk ekonomistyrning utvecklas. Nedan beskrivs ett åtgärds-
program för  Gamma. 

6.9 	Åtgärdsprogram för strategisk ekonomistyrning i  
Gamma 

6.9.1 	Värderingsstyrmodell 

Gammas vision  återges i ovan beskrivna dokument. Behovet av att kunna kom-
municera budskapet i dokumentet föreligger. Att kommunicera budskapet  
(vision,  affärsidé och strategi) kan innebära att  under  ett antal dagar genomföra 
interna seminarier och diskutera innehållet i visionen. Syftet  skulle  vara att 
uppnå  konsensus  om  vision  och strategi.  

6.9.2 	Gränsskapande styrmodell 

Det dokument som beskriver  vision  och strategi innehåller ej formuleringar 
som  anger  vilka typer av order som  Gamma  skall aystå. Det är viktigt att detta 
formuleras och kommuniceras framgent. I dagsläget utförs order som kräver 
stora insatser för  Gamma.  VD  bedömer att  de  inte alltid kan ta betalt för  den  tid 
som  den  enskilde medarbetaren lägger ner. Risken för utebliven lönsamhet är  
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stor för dessa order.  Den  typ av order som  Gamma  skall undvika måste artiku-
leras tydligare. Innan det kan göra måste olönsamma order identifieras och be-
skrivas.  

6.9.3 	Interaktiv  styrmodell 

Innehållet i denna styrmodell är framförallt skuggbudgeten till försäljnings-
budgeten. Ett sätt att förbättra  interaktionen  mellan dessa båda budgetar är att  
VD  ökar antalet kontakter med kunder.  VD  kan då öka sina möjligheter att på 
ett bättre sätt uppfatta kundens behov i dagsläget och framgent. Utvecklingen av 
denna styrmodell ser  jag  som mycket angelägen då övergången till mer standar-
diserade produkter kräver  en  högre  grad  av lyhördhet för marknadens kray. Ett 
misstag som innebär att  Gamma  ej uppfattar behovet tydligt kan leda till bety-
dande svårigheter  (Lang, et al, 1997). 

6.9.4 	Diagnosticerande styrmodell 

För anställda som utvecklar kundanpassade produkter är det viktigt att nedlagd 
tid i  form  av direkta och indirekta arbetstimmar rapporteras. Utvecklingsin-
satser som leder till framtida kommersiella framgångar och misslyckande bör 
kunna redovisas. 

Intäkterna och kostnaderna bör redovisas så att  de  kan identifieras på nya  re-
spektive  gamla kunder. Detsamma bör göras för nya/gamla produkter, 
nya/gamla komponenter etc. I  de  fall  detta kan åstadkommas ökar möjligheterna 
att kunna avläsa resultatet av volymtillväxt. Det är mycket viktigt att detta kan 
ske med lönsamma produkter, kunder etc.  Gammas  finansiella  situation  medger 
inga större misstag.  

6.9.5 	Balanced Scorecard  (Balanserat Styrkort)  

Under  hösten  1998  kontaktades  jag  av  VD  i  Gamma.  VD  uttryckte önskemål om 
att påbörja ett arbete i syfte att åstadkomma ett Balanserat Styrkort.  VD  ville att  
jag skulle  deltaga i detta arbete som aktionsforskare/konsult (jmf Gummeson,  
1985).  Vid ett två dagar långt seminarium genomfördes detta arbete. Resultatet 
blev att det första steget mot ett  BSC  upprättades.  Se Figur 17. 
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Figur  17. Balanced Scorecard  för  Gamma.  

Observera att i  de  flesta perspektiv ovan är endast framgångsfaktorerna fast-
ställda. Nästa steg i arbetet är att fastställa målen. Som särskilt viktigt ansågs att 
fastställa vad som karaktäriserar "nyckelkunden". Efter  en  lång diskussion ena-
des  de  anställda och  VD  om följande faktorer:  
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1. Långa relationer ger serieleveranser  
2. Använder standardprodukt  
3. Ny produkt inom vårt strategiska kompetensområde  
4. Ny kund inom vårt strategiska kompetensområde som ger bra 

täckningsbidrag  
5. Kund som köper volym av strategiska insatsprodukter 

Hur  ser då  VD  på det  förslag till åtgärder  som  beskrivs ovan?  
VD  anser  att  den  viktigaste åtgärden för  Gamma var  att skapa ett styrinstrument  
som  beskrivs i  form av  Balanced Scorecard  (BSC).  Arbetet fortsätter  med  att 
fastställa målen för  respektive  framgångsfaktor i  Figur 17.  Vidare skall ekono-
misystemet anpassas  så  att  det kan  hantera  den data som  fastställda framgångs-
faktorerna innebär.  BSC  framstår för  Gammas del som  ett utmärkt  instrument  
för att fastställa framgångsfaktorerna.  VD  anser  att  fokusering på  framgångs-
faktorerna är nödvändig för att kunna genomföra strategierna, främst  då  mark-
nadsstrategierna. Förutsättningarna för att åstadkomma ett samspel mellan stra-
tegierna och  den  strategiska ekonomistyrningen  har  aysevärt förbättrats härmed. 

VD:s  ambition  är att åstadkomma volymtillväxt. I  Figur 18  nedan pekar  VD  ut 
hur  den  skall ske. Här skiljer  VD  på  standard-  och kundanpassade produkter. 
För standardprodukter skall tillväxten ske på nya marknader med liknande 
kundgrupper.  Gamma  skall försöka åstadkomma detta genom att koncentrera sig 
mot nischkunder. Det innebär att  en  krympning av marknaden  men  med ökade 
volymer mot dessa kunder. Vidare skall nya standardprodukter utvecklas i sam-
arbete med kunder. Samarbetet med kunderna skall vara motorn i utvecklings-
arbetet av nya standardprodukter. 

När det gäller kundanpassade produkter skall tillväxten ske på existerande 
marknader.  Den  skall ske genom marknadspenetrering som genomförs  via  sälj-
besök och lokalisering av nya kunder. Marknadsutveckling skall genomföras i 
aysikt att finna nya kundgrupper  
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Figur 18.  Hur skall värdetillväxten ske i  Gamma? 
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7 	Företaget  Zeta  

	

7.1 	Historia 

Företaget startade  1985  och ägdes vid  den  tiden av  4  st renslakterier, Goman-
fabrikerna i  Sverige,  Nordfonden  samt  tre privata delägare.  En  tid senare köp-
tes företaget av ATLE med  95%  och av  VD  med resterande  5%. Under  projek-
tets genomförande  har  VD  tillsammans med tre andra delägare köpt aktierna av 
Atle. Styrelsen består av  4  personer. Ledningen består av  VD  ensam.  

	

7.2 	Verksamhet 

Företaget tillverkar och säljer viltprodukter inom charkuteri- och andra kött-
varor. Tillverkningen sker till största delen i egen fabrik i Hammarstrand och 
viss  del  på entreprenad. Antalet årsanställda uppgick i bokslutet  95/96  till  20  st. 
Antalet produkter uppgår till cirka  600  -  700  st och innefattar ett fullsortiment 
inom vilt. Kunderna är privata enskilda grossister och tre stora kunder. Drygt  
30%  exporteras.  Bland  kunderna svarar  10  st för  80%  av omsättningen,  20  -  25  
st för  15%  och ca  100  st för  5%.  Antalet leverantörer är stort,  bland  annat cirka  
400  renägare. Mer än  50%  importeras från Nya Zeeland,  Australien,  Kina, 
Afrikanska  stater samt  länder i Sydamerika.  
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7,3 	Värdetillväxt  Zeta  

Tabell  8.  Värdetillväxt i  Zeta.  

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96  
- omsättning (MKR)  42,0 39,4 45,3 46,5 54,1  
- förändring omsättn. (%)  +9,2 -6,2 +14,6 +14,1 +13,1  
- avkastning tot.kapital (%)  14,1 17,8 17,4 14,6 15,4  
- vinstmarg. (%)  4,3 4,7 6,0 4,8 5,9  
- kap.oms.  hast  (ggr)  3,2 3,8 2,8 2,8 2,6  
- resultat efter finans-  

netto  (MKR) 
1,2 1,2 2,3 1,6 2,7 

- förändring (%)  +-0,0 +-0,0 +91,7 -30,4 +6,8 
-egetkapital  (MKR)  5,6 6,3 7,8 8,2 11,1  
- förändring eget  kapital 
(%) 

+19,1 +12,5 +23,8 +5,1 +35,3  

- totalt  kapital  (MKR)  12,9 10,5 15,0 14,6 19,6  
- förändring totalt  kapital 

%) 
-23-,7 -18,6 +42,0 -1,3 +30,6  

- medeltalet anställda, st  6 13 20 22 20  
- förändring medeltalet  

anställda, (%)  
-14,3 +116,1 +53,8 +10,0 -9,1  

Den vita  linjen i diagrammen är Zetas.  De  svarta linjerna  anger  övre kvartil,  
median  och undre kvartil för branschen. 

Tillväxt omsättning  

-10 

92 	 93 	 94 	 95 	 96 

Diagram 10.  Tillväxt i omsättning i  Zeta.  
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Omsättningen för  Zeta  har  ökat  med  i genomsnitt  8,8% per år. Medianen  för 
branschen  under  samma period är i genomsnitt  0  %  per år. 

Styrelsen  har  diskuterat förutsättningarna för volymtillväxt. Företagets  VD  har  
dock inga ambitioner om volymtillväxt. Motivet till att inte växa är osäkerhet i 
råvaruförsörjningen.  VD  vill inte hamna i  en situation  som innebär åtaganden 
om leveranser som  sedan  inte kan uppfyllas till följd av råvarubrist.  Om  tillväxt 
skall ske bör det göras genom fusioner. Fusionerna skall ske vertikalt så att rå-
varan kan säkras. Som exempel nämns ett samarbetsprojekt med ett  privat  slak-
teri i  Namibia. Om  detta projekt kan genomföras så kan råvaruförsörjningen 
för vissa varugrupper tryggas.  

Om  råvaruförsörjningen  skulle  kunna säkras  anser  VD  att  Zeta  skulle  kunna 
växa  med  alla delar  av sortimentet. Det skulle samtidigt  medföra att  personer 
med  branschvana anställs.  En  omsättningsökning från nuvarande  50  MKR till  
200  -  300  MKR kräver mycket  kapital.  Nominellt  skulle  skulderna  komma  att 
uppgå till  sådan  storlek att  en  misslyckad  satsning  innebär mångmiljonförlust. 

Tillväxt underlättas  om  företaget ingår i  en koncern,  typ ATLE.  VD  menar att 
exempelvis nyttjandet  av en  gemensam säljkår innebär att  Zeta  skulle  kunna öka 
omsättningen utan att anställa fler säljare.  

Räntabilitet på totalt  kapital 
25 

20 

15 

10  

92 	 93 	 94 
	

95 	 96 

Diagram 11.  Räntabilitet  pa  totalt kapital  i  Zeta. 

VD  varken mäter  eller  diskuterar lönsamhet. Några uttalade lönsamhetskrav 
finns  ej,  varken från företagsledningen,  styrelsen eller  ägarna. Ett lönsamhets-
krav uttrycks dock. Skillnaden mellan inköps- och försäljningspris skall uppgå 
till  cirka 20%.  Uppnås inte denna  marginal så  vet  VD  att företaget  kommer  att  
få problem. Den  genomsnittliga räntabiliteten  på totalt kapital  för  perioden 93  
till  96  är  16%.  I jämförelse  med  branschen  ligger  Zeta  mellan  median  och övre  
kvartil. 
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Diagram 12.  Tillväxt i  totalt kapital  i  Zeta.  

Den  genomsnittliga tillväxten i  totalt kapital under perioden  för  Zeta  är  cirka 14  
%. Tillväxten i  Zeta  har  fluktuerat  kraftigt under perioden. 

7.4 	Strategi  

Företagets marknadsstrategi innebär att erbjuda marknaden ett fullsortiment av 
vilt. Som fullsortimentleverantör inom vilt skall företaget kunna erbjuda kunden 
möjlighet att komplettera  sin  beställning med  en  annan produkt så att leveransen 
kan ske fraktfritt. Strategin är uttalad och dokumenterad. 

Marknadsstrategin  som  avsägs  vid starten,  att utgöra  en  fullsortimentleverantör  
av  vilt, är idag realiserad. Försäljningsvolymerna för  de  olika produkterna är 
dock  en  annan än  den som  avsågs. Försäljningen  av fisk  planerades utgöra när-
mare  50  %  av den  totala omsättningen  men  svarar idag endast för  cirka 10%.  
När försäljningen  av fisk  startade  tog  Zeta  en stor  marknadsandel  så  att  situatio-
nen blev  politiskt ohållbar. Företaget förädlade  norsk  lax  i  Norge  och i Skellef-
teå hamn.  Laxen  såldes i nya förpackningar  med guld respektive  silver  på  bak-
sidan för gravad och rökt  lax.  De  laxprodukter  som  fanns  på den  lokala mark-
naden  blev  utkonkurrerade. Zetas  VD  valde att i  samråd med en stor lokal  kund  
aystå  fisk  till förmån för  en lokal  fiskgrossist.  Den  stora lokala  kunden var  kund  
hos både  Zeta  och  den lokale  fiskgrossisten. Orsaken till att  Zeta  lyckats reali-
sera sina  strategier anses  vara VD:s långa erfarenhet i branschen, tillgång till 
riskvilligt  kapital samt en  professionell  styrelse.  

Uppdykande strategier  har  ej förekommit Det dyker dock upp nya projekt som 
kan verka intressanta  men  "orken" att genomföra dom saknas. Som exempel 
nämner  VD  ett antal floder i  Australien  med enorma mängder kräftor. Förut- 
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sättningar föreligger för att starta ett kokeri med  en  produktion om  300  -  500 
ton  kräftor om året. Detta innefattas dock ej i Zetas strategi och kommer ej att 
påbörjas. Resurserna för ledning och styrning av  en  expanderad verksamhet be-
döms nämligen vara otillräckliga. 

Produktionsstrategin är uttalad  men  ej dokumenterad.  VD  vill minska kapital-
bindningen i egna anläggningar och öka användningen av legoproduktion. 
Eventuella investeringar i produktionsanläggningar och byggnader måste vara 
väl motiverade innan  de  kan komma att verkställas. 

Företagets  strategi  baseras  på  ett  antal  hörnstenar.  Som det  viktigaste nämner  
VD  ett  stort  kontaktnät ayseende leverantörer och  kunder.  Vidare pekar  VD  på  
vikten  av  att vara  en  fullsortimentleverantör. Företagets  image  skall vara att 
"finns  det  inte  hos  Zeta  så  finns  det  ingenstans". Vidare  står  företaget garantin 
för  varan  ända tills  den  är förbrukad.  Om kunden  är missnöjd  får de  alltid 
pengarna tillbaka.  Enligt  VD  skall produkten vara  av så  hög  kvalitet  att  "det  är  
en  kvalitetsstämpel över namnet". Vidare baseras strategierna  på en  hög  grad av  
öppenhet gentemot kunderna. I  de  fall  en  kund  ifrågasätter ett  pris så  skickas 
produktkalkylen till  kunden.  Vissa  kunder  erhåller inventeringslistor  så  att  de  
själva  kan  "plocka ut"  de produkter de  vill  ha.  

Zeta  är "nischade" mot restauranger och butiker (konsumentmarknaden). 
Största  konkurrenter  är  Scan  och  Felix.  Zeta  har  tidigare varit prisledande. 
Numera väljer  VD  medvetet att inte vara först ute  med  prislistor utan avvaktar i 
stället konkurrenterna.  

Zeta  omfattas  av  ett  stort antal faktorer  i dess omgivning  som man ej kan  på-
verka. Exempelvis är  Zeta  känsliga för valutaförändringar till följd  av den  höga  
andelen import. Mer  besvärande beskrivs dock olika myndigheters  beslut. "Vi  
sitter ju i snaran när  det  gäller myndighetsbeslut".  EU kan  sätta stopp för  im-
port av en specifik  råvara från ett  land  utanför EU:s murar.  Resultatet kan  bli 
stora prisökningar vilket  kan  förstöra marknaden för  just den  produkten.  "De  
politiska beslutens omfattning är  enorm  och svåra att förutsäga"  enligt  VD. Zeta  
har  dock  en strategi  för att bemöta denna typ  av problem. Man har valt  att inte 
utnyttja alla möjligheter till expansion  så  att  man kan ha "reserver" om  något 
oförutsett inträffar.  Med det  ayses att  om en produkt  försvinner  så kan den  er-
sättas  med en  annan.  VD  exemplifierar detta  med  ett myndighetsbeslut  som  in-
nebar att  importen av  ripa från Ryssland förbjöds. Omsättningen  av  ripa  var 
cirka 4  miljoner  per år (10% av  omsättningen  totalt).  Företaget började  då  im-
portera  struts.  Omsättningen för  struts var cirka 4  MKR  1996.  

Zeta  agerar  på en  mycket  turbulent  marknad.  Det kan  illustreras  av  ett telefon-
samtal  som  inkommer  under  intervjun.  En  leverantör erbjuder  Zeta  att köpa  8 
ton  benfritt kött  med en  fetthalt  om 20%.  Erbjudandet innehåller  en option om  
ytterligare  8 ton.  VD  har  tidigare köpt  en container om 14 ton som han tror  
skall kunna säljas.  VD  väljer att aystå från erbjudandet  med motiveringen  att  
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omsättningshastigheten för denna typ  av  vara är  låg.  Mycket snabba  beslut  skall 
fattas och ibland  får  Zeta  lagerhålla  varan  länge. Här  kommer enligt  VD  vikten  
av  ett brett kontaktnät  in. Man  måste hålla reda  på  hur  priserna utvecklas för att 
kunna bedöma  om det  erbjudna priset idag är ett bra  pris eller ej.  Produktions-
teknolo  gin  är däremot  stabil. 

7.5 	Operativ  ekonomistyrning  

Ur  redovisningssystemet erhålls månatliga resultatrapporter.  Rapporten  visar på 
täckningsbidrag  per  kund och varugrupp. Täckningsbidraget  per  kund och 
varugrupp jämförs med det förkalkylerade täckningsbidraget. I  de  fall  stora av-
vikelser kan iakttagas diskuteras detta med ansvarig säljare. Detta sker oaysett 
om det utfallet är bättre eller sämre än förkalkylerat.  

En  modell för ekonomistyrning finns uppbyggd i kalkylprogrammet  Excel.  I 
denna modell försöker  VD  optimera förädlingsvärdet. Summan  av  inköpspris, 
frakt,  "dragning"  (förflyttning  av  slaktade djur), lossning och hantering utgör 
anskaffningspris för råvaran. Råvaran  kan sedan  förädlas till olika  produkter.  
För att åskådliggöra detta  ges  ett exempel.  Se Figur 19. Antag  att  Zeta  köper  in 
en hel ren.  Denna  kan  styckas till stek  med  lägg  36%, sadel 9,8%, bog med  lägg  
18,4%  och resterande  del  betraktas  som "skrot".  Steken  med  lägg  kan  i  sin tur 
komma  att användas för ett  antal  olika produlter. I exemplet ayses stek för rök-
ning. Denna stek för rökning  kan sedan varm eller  kallrökas,  den kan  vara 
skivad  eller  säljas till storhushåll.  Med  hjälp  av  denna modell försöker  VD  att 
hitta  den  optimala förädlingsnivån.  Det  aktuella marknadspriset jämförs  med  
kostnaden för  de  olika förädlingsnivåerna.  
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Sadel, 9,8%  Stek  36%  

\  

Bog  med 
lägg,  18,4% 

Skrot, 35,8%  

Inköpspris 
+ frakt 
+ dragning 
+ lossning 
+ hantering 
= Anskaffningspris (hel ren) 

Figur 19.  Förädlingsmöjligheter i  Zeta.  

VD  använder modellen för ekonomistyrning i  de  fall  något avviker från 
"schemat".  Om  VD  inte får  signaler  om att något alarmerande  har  hänt kan det 
gå upp till  14  dagar utan att  VD  tittar på modellen för ekonomistyrning.  Under  
vissa perioder kan dock modellen användas mycket intensivt då det uppstår 
oförutsedda händelser.  

7.6 	Strategisk ekonomistyrning 

Excelmodellen används för både operativa och strategiska ändamål. Som 
nämnts innehåller  den  kalkyler för  de  olika produkterna.  Till  anskaffningskost-
naden adderas kostnaderna för produktion, frakt, emballage, svinn och fryshus. 
I modellen simuleras försäljningspriserna för  de  olika produkterna.  VD  utgår 
från ett generellt pålägg på  25%.  Generella pålägg kan egentligen ej användas 
eftersom exempelvis filé skall kosta cirka  160:-/kilo  och putskött cirka  30:-/kilo.  
Det generella pålägget används för att kunna fastställa att erforderlig lönsamhet 
uppnås totalt för företaget. Marknadspriset jämförs med produktionskostnaden. 
I  de  fall  erforderliga  marginaler  uppnås genomförs affären. Trots  den infor- 
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mation  som excelmodellen innehåller anser  VD  att det finns brister.  VD  vet inte 
alltid vilket produktval som ger högsta lönsamhet då förutsättningarna på 
marknaden ändras snabbt. 

Förekomsten  av  extern  information  för  Zeta  är omfattande och viktig. Särskilt 
viktigt är informationsutbytet  med  konkurrenterna.  VD  anger  att  man  medvetet 
"läcker"  information  för att därigenom erhålla  information  från och  om  kon-
kurrenterna. Utifrån detta dras  sedan  slutsatser  som kan  vara mycket viktiga 
ayseende strategiska  val. Det  beskrivs  som  ett spel där  den som  är  den  bästa  
"psykologen" får  ut  mest.  Ett annat exempel är  information som  läcker ut från 
livsmedelsverk  eller  jordbruksverk. Denna  kan komma  från  tredje person som  
ingår i VD:s kontaktnät.  Den  viktigaste  informationen anses  vara konkurren-
ternas inköpspriser.  
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Finansiella perspektivet 
Diagnosticerande styrmodell 
- Excelmodell 
- Resultatrapporter 
- Försäljningsstatistik 

Vad tycker ägarna?  

7  

7.7 	Strategier och ekonomistyrning - analys  

7.7.1 	Modell  för strategisk ekonomistyrning 

Hur  u  PP  fattar kunden oss? Vad  mäste  vi  bli  bra  på?  
Kundperspektivet Processperspektivet 
Värderingsstyrmodell. Diagnosticerande styrmodell 
-Strategiskt dokument 
Gränsskapande styrmodell 
- Fokusering enskilda affärer  

Vision  och 
Strategi p. 

- Excelmodell 
- Försäljningsstatistik 

Interaktiv  styrmodell 
- Excelmodell 
- Försäljningsstatstik 
-  Extern  information  

   

 

Förnyelseperspektivet 

 

  

Hur kan vi 
fortsätta att 
förbättra oss 
i framtiden?  

Figur 20.  Analysmodell för  strategisk  ekonomistyrning i  Zeta.  

7.7.2 	Finansiella perspektivet  

Den  diagnosticerande styrmodellen använder resultatrapporter från  den  externa 
redovisningen, försäljningsstatistik och  den  egna Excelmodellen. Uppföljning av 
verksamhetens resultat sker kontinuerligt. Särskilt viktigt framstår uppfölj-
ningen och styrningen på  bruttomarginaler  för enskilda produkter. Lönsamhets-
kravet uttrycks tydligt. Bruttomarginalen skall vara minst  20% (brutto  mellan 
kalkylerat försäljningspris och inköpspris). I  de  fall  denna gräns underskrids 
blir det svårt för företaget att erhålla tillräcklig lönsamhet. Detta nyckeltal är 
det enda som används ayseende lönsamhetskray. Vidare utövas ekonomistyrning 
genom rapporter från redovisningssystemet. Utfallet kontrolleras mot förkal-
kyler. Budgeterade  marginaler  baseras på inköpskostnader i Excelmodellen.  
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7.7.3 	Kundperspektivet 

Värderingsstyrmodellen innefattar  de diskussioner som sker  informellt, exem-
pelvis  vid kafferaster.  VD  vill  vid  dessa tillfällen diskutera upplevelser och in-
tryck  som han får vid  möten  med kunder  och andra intressenter.  Det som  disku-
teras är ofta värderingar och  hur  Zeta  skall förhålla  sig  till dessa.  

Den  gränsskapande styrningen fokuserar på enskilda affärer. I  de  fall  lönsam-
heten avviker för vad som kan accepteras diskuteras detta med ansvarig säljare. 

Interaktivt  används Excelmodellen för uppföljning  av  affärer  som respektive  
säljare genomför. Försäljningsstatistiken jämförs  med  uppgifter inlagda i  Excel-
modellen.  VD  får information om  genomförda affärer skett  med  erforderliga  
marginaler.  Extern  information  används  som  ett styrinstrument  dels på  gjorda 
affärer  dels på  förväntade affärer.  VD  försöker  med  hjälp  av  extern  informa-
tion  förutspå utvecklingen  på  marknaden för  den  aktuella produkten.  På  detta 
sätt håller  sig  VD  underrättad  om  verksamheten.  Den  interaktiva styrmodellen 
utgör  en  mycket viktig  del av den  strategiska ekonomistyrningen i  Zeta.  

	

7.7.4 	Processperspektivet  

Den  diagnosticerande styrmodellen använder i detta perspektiv Excelmodellen 
för att analysera och utreda uppkomna avvikelser. Excelmodellens funktion är 
också att hitta  den  mest lönsamma produktionen och därmed också mest lön-
samma produkt givet  en  viss råvara.  VD  försöker ställa "diagnos" i förväg ge-
nom att hitta  de  mest lönsamma affärerna. Excelmodellen är inte utvecklad så 
att detta alltid låter sig göras.  En  utveckling av modellen krävs för att  en  
"matchning" kan ske mellan mest lönsam produktion och efterfrågan på mark-
naden.  

Den  gränsskapande styrmodellen avvänder även  den  Excelmodellen. Syftet är att 
ange vilka inköp som ej bör ske för tillfället med ayseende på olika typer av 
kött. Excelmodellen bidrar med kvantitativa  data  ayseende inköpspris och aktu-
ella lagervolymer.  Information  om aktuellt  lager  och inköpspriset på olika kött-
produkter jämförs  sedan  med erbjudet pris och volym från leverantör. Denna 
typ av  information  kompletteras  sedan  med  extern  information. Den  externa  
information  kan således ayse uppgifter om  lager  och inköpspriser för andra le-
verantörer och konkurrenter  samt information  från myndigheter  (EU,  Sveriges 
riksdag).  
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7.7.5 	Förnyelseperspektivet 

Det strategiska dokumentet ger inga beskrivningar om hur utveckling och för-
nyelse skall ske.  VD  håller medvetet  en  "låg profil" med vilket avses att möj-
ligheterna för tillväxt inte nyttjas fullt ut.  

7.7.6 	Strategisk kompetens och möjligheter till värdetillväxt 

Ett dokument med beskrivning av Zetas affärsidé finns upprättad. Innehållet i 
detta dokument  har  kommunicerats till  de  anställda.  

Extern  information  innefattar uppgifter från/om konkurrenter, leverantörer och 
myndigheter. Tolkningarna av denna  information  grundas på lång erfarenhet 
och kunskap om branschen. Det förekommer idag ingen systematisering av 
denna  information, den  återfinns till största delen "i huvudet" på  VD.  Säljare  
har  på grund av detta inte tillgång till  extern  information  i  den  utsträckning som 
vore önskvärt. Stora svårigheter föreligger i att förutspå  den  typ av påverkan 
som  den  externa informationen innehåller. Inte  desto mindre  kan  den  vara vär-
defull för framtida strategiska val, framförallt vid tillväxt.  

7.8 	Slutsatser 

Vad kan vi  lära  av  fallet  Zeta?  Excelmodellen används i  stor  utsträckning för  
den  strategiska ekonomistyrningen och utövas  vid  uppföljning  av  enskilda affä-
rer.  VD  försöker hela  tiden  korrigera i  de  fall  han  upplever att affärer görs 
utanför  de  gränser  som  angivits. Excelmodellen innehåller  brister  ayseende  val 
av mest  lönsam förädlingsgrad.  Det kan  medföra svårigheter  vid  sökning  av  
lönsamma affärer  vid en  tillväxtsituation. Osäkerhet  kan  uppstå  om  vilken för-
ädlingsgrad  som  skall väljas  kort-  och långsiktigt.  

VD  anger  att det ej föreligger  en ambition  om tillväxt. Motivet är att han ej vill 
nyttja alla marknadsmässiga möjligheter. I  de  fall  marknaden minskar för  en  
produkt och/eller marknad vill  VD  kunna kompensera detta med  en  ökning med  
en  annan produkt/marknad.  En  utveckling av  den  strategiska ekonomistyrningen 
vore önskvärd så att aktuella marknadspriser på ett effektivt sätt kan kopplas 
mot förädlingsgrad. Det kan innebära att tillväxt  skulle  kunna ske med  en  högre 
säkerhet i valet av mer lönsamma affärer.  

En  modell för  strategisk  ekonomistyrning  som på  ett effektivare sätt pekar ut  de  
lönsamma affärerna  skulle  för  Zeta  skapa utrymme för tillväxt. Här framstår 
ekonomistyrningen  som  ett verktyg för värdetillväxt.  
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7.9 	Åtgärdsprogram för  strategisk  ekonomistyrning i  Zeta  

7.9.1 	Finansiellt perspektiv  

Den  diagnosticerande styrmodellen bör utvecklas  så  att  en  koppling mellan 
marknadspris och förädlingsgrad åstadkommas.  Se Figur 19.  Marknadspris bör 
i större utsträckning kopplas till  respektive produktval  för att kunna öka lön-
samheten för  Zeta.  Naturligtvis måste  modellen samtidigt  beakta  de  inköpspriser  
som råder. Om  detta  kan  utvecklas  kan  "rätt" förädlingsval göras. Täcknings-
bidraget bör kopplas till  de  volymer  som  erfordras för att företaget  som  helhet 
skall överleva. Såväl lönsamheten i enskilda affärer  som totalt  för företaget 
skall kunna avläsas. Risker föreligger i annat  fall  att verksamheten bedrivs  med  
för  små  volymer. Hanteringskostnader  (transport, lager  etc)  kan  bli för stora  
per  volym vilket urholkar lönsamheten. Excelmodellen måste därför utvecklas 
till att innefatta  information som  åskådliggör detta. Sökandet  efter de  lönsamma 
affärerna där  val av  förädlingsgrad  med  olika  typer av produkter kan då  
underlättas aysevärt.  

7.9.2 	Kundperspektivet 

Värderingsstyrmodellen innehåller ett dokument dorn beskriver företagets 
marknadsstrategier. I detta innefattas Zetas grundläggande värderingar. Inne-
hållet i det strategiska dokumentet borde dock kommuniceras till det anställda i 
större omfattning. Det  skulle  kunna bidra till att  de  anställda på ett bättre sätt 
samverkar mot Zetas övergripande strategiska mål. 

Interaktivt  har den  strategiska ekonomistyrningen  sin  bäring i Excelmodellen.  
Modellen  bör utvecklas så att valet av  optimal  förädlingsval kan göras effekti-
vare.  VD  skulle  då kunna på ett bättre sätt kunna hålla sig informerad om hur 
verksamheten utvecklas. 

I detta perspektiv  har  ur diagnostiskt hänseende Excelmodellen  en  stor  roll. Om 
information  som beskriver rätt "förädlingsval" lättare kan göras så kan det inne-
bära att marknaden kan bearbetas effektivare. Ökad lönsamhet kan då bli resul-
tatet.  

7.9.3 	Processperspektivet 

Excelmodellen kan användas på samma sätt i processperspektivet som i kund-
perspektivet. Det innebär att om  man  på ett bättre sätt kan välja "rätt" föräd-
lingsalternativ samtidigt kan effektivisera produktionen. Det kan exempelvis  
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underlätta valet mellan att tillverka själv eller "köpa" produktionskapacitet.  Mo-
dellen  får då såväl  en  diagnosticerande som  interaktiv  funktion.  

7.9.4 	Förnyelseperspektivet 

I  en  värderingsstyrmodell bör i  det  strategiska  dokumentet  tydliggöras  var  ut-
veckling skall  ske. Det kan  vara att nyttja  de  tillväxtmöjligheter  som  för när-
varande  ej  nyttjas. Vidare bör  den  externa  informationen som  nämns ovan an-
vändas för att identifiera  var  tillväxt skall  ske. Interaktivt kan  samma  underlag  
användas för att skapa kunskap  om  utvecklingen i branschen. 

Åtgärdsprogrammet för  Zeta  inte lika omfattande och detaljerat  som  för  de  
andra fallföretagen. Detta förklaras  av  att  jag ej  erbjöds tillfälle att arbeta  med  
ekonomistyrningen  på  samma sätt  som  i  de  andra företagen.  

7.9.5 	Strategisk kompetens och möjligheter till värdetillväxt  

VD  har  i ett strategiskt dokument angett inom vilka ramar som verksamheten 
skall bedrivas. Uppföljning och kontroll i detta ayseende kan betraktas som 
hård. Så  fort en  avvikelse mot vad som angivits kan iakttagas tar  VD  itu med 
frågan om varför och hur dettä kunnat ske.  Den  enskilde medarbetaren  har se-
dan  att svara för detta. För att undvika att händelser av  den  karaktären inträffar 
framgent bör budskapet i detta ayseende tydliggöras. Det kan ske i det 
strategiska dokument som föreligger.  
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Figur 21 har  VD  pekat ut hur tillväxt  skulle  kunna ske. 

Produkter 

Marknader 

Existerande 
produkter 

Nya produkter 

Likartad teknologi Ny teknologi 
Existerande  mark-  
nader 

Marknads-
penetrering eller 
krympning av 
verksamhet 

Produktutveckling 

Nya 
mark- 
nader 

Liknande 
kund- 
grupper Marknads-

utveckling 

Diversifiering 
(koncentrisk) 

Nya 
kund- 
grupper  

Diversifiering 
(konglomerat) 

Figur 21.  Hur  skall värdetillväxten  ske  i  Zeta?  

De  skuggade rutorna  anger  var värdetillväxten skall ske. Såväl existerande som 
nya produkter omfattas. Vidare måste nya marknader och kundgrupper identi-
fieras och bearbetas.  

101 



8 	Styrning för värdetillväxt - sammanfattande  analyser  
och slutsatser 

Syftet med detta aysnitt är att tydliggöra delar av  analyser  och slutsatser mot 
bakgrund av  den  teoretiska referensramen. Syftet är också att göra jämförelser 
mellan fallföretagen.  

8.1 	Värdetillväxt 

I studien arbetar  jag  med begreppet "värdetillväxt" som ett samlingsnamn för 
volym- och lönsamhetstillväxt. Genom att använda ett samlingsnamn kan exem-
pelvis samspel mellan volym- och lönsamhetstillväxt studeras  (se  aysnitt  8.2). Ur  
flera aspekter är det lämpligt att ge volymtillväxt ett brett innehåll. Volymtill-
växt kan ta sig olika uttryck som tillväxt i omsättning, tillväxt i totalt  kapital  och 
tillväxt i antal anställda. Volymtillväxt kan på detta sätt studeras ur flera aspek-
ter. Begreppet lönsamhetstillväxt kan då användas parallellt med volymtillväxt. 
Kopplingar kan göras mellan lönsamhetsökning, omsättningsökning, in-
vesteringstakt och antal anställda. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till före-
tagets tillväxtambitioner. Ambitionen att öka lönsamheten är i allmänhet själv-
klar för alla företag,  inklusive  små företag. Däremot är exempelvis ambitionen 
att öka omsättning, antal anställda och investeringar inte lika självklar  (se  aysnitt  
8.2).  

Lönsamhetstillväxt  har  delats upp och studerats utifrån förändringar av 
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Samband kan iakttagas mellan 
ökad omsättning och ökad lönsamhet fördelat på förändringar av kapitalets om-
sättningshastighet och vinstmarginal i genomförda affärer  (se  aysnitt  8.2). 

8.2 	Värdetillväxtens komponenter - orsak och verkan 

Värdetillväxtens drivkrafter är volym- och lönsamhetsökning. Lönsamhetsök-
ning innefattar två komponenter, vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet  
(se  aysnitt  2.1.2).  Tabell  9  visar på utvecklingen  under 5  år i  respektive  fall-
företag.  
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Tabell  9.  Värdetillväxt - orsak och verkan. 

Företag  
Värde-
till-  
växtens  
faktorer  

År 1 
1992 

År 2 
1993 

År 3 
1994 

År 4 
1995 

År 5  
1996 

Volym- 
Alfa  ökning   +38,2 +34,4 +43,2 +21,5 -16,0  

Rt  -12,7 -4,5 +19,0 +1,8 -10,0  
Vm  -8,3 -2,7 +7,3 +1,6 -2,5  
KUH  +0,6 +1,2 -0,9 -0,2 -0,4  
Volym- 

Beta  ökning  +12,5 +5,6 +45,4 +14,8 -8,1  
Rt  -39,6 +48,4 +4,9 +2,5 -1,8  
Vm  -14,9 +17,4 +3,5 +0,9 -2,3  
KUH  +-0,0 -0,4 +0,9 +0,2 -1,4  
Volym- 

Gamma  ökning  -0,1 +35,9 +17,4 +42,6 +0,7  
Rt  +15,7 +8,3 -0,9 +2,6 -6,8  
Vm  +5,8 +3,1 +-0,0 +2,9 -5,9  
KUH  +-0,0 -0,1 -0,4 -0,1 +1,1  
Volym- 

Zeta  ökning  +9,2 -6,2 +14,6 +14,1 +13,1  
Rt  +0,5 +3,8 -0,8 +1,1 +0,5  
Vm  -1,7 +0,4 +1,0 -0,6 +1,8  
KUH  +0,9 +0,6 -0,8 +0,5 -0,8  

I  raden  för volymökning anges  den  procentuella förändringen mellan  åren.  För 
räntabilitet  på totalt kapital  (Rt) och vinstmarginal (Vm) anges förändringen i 
procentenheter.  Motivet  till  det  är att  det  för vissa  år sker  mycket stora 
förändringar.  Det  innebär att  den  procentuella förändringen är mycket  stor 
(100-tals  %) vilket  kan  göra  det  svårt att tolka tabell  9.  För kapitalets 
omsättningshastighet  (KUH)  anges förändringen i enheten ggr/år. 

När omsättningen ökar så förbättras i många  fall  även lönsamheten.  Under  
några enskilda år stagnerar eller minskar lönsamheten något samtidigt som om-
sättningen ökar. År  1  och  2  i tabellen ayser  1992  och  1993.  Sannolikt kan antas 
att konjunkturnedgången är som starkast  under  dessa år. I fallet  Alfa  så minskar 
lönsamheten trots att volymen ökar  under  dessa år. Det kan förklaras av  den  
starka konjunkturnedgången. 

I fallet  Beta  är lönsamheten  negativ under  hela perioden. Lönsamheten förbätt-
ras dock och blir  mindre negativ  i takt med att volymen ökar. År  5  minskar vo-
lymen och samtidigt som lönsamheten försämras.  
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För  Gamma  kan inte samma mönster iakttagas ayseende volym- och lönsam-
hetsökningar.  Dock  kan sägas att då volymen ökar bibehålls  en  hög lönsamhet. 
När volymökningen stagnerar  (se  år  5)  så minskar lönsamheten kraftigt. I  en  
prognos för år  6  beräknades  en  aysevärd volymminskning och ett nollresultat. 

I  fallet  Zeta  kan  liknande  resultat  iakttagas.  En  uthållig volymökning bidrar till 
att upprätthålla  en  hög lönsamhetsnivå.  Dock  kan  inte något mönster iakttagas  
som  visar  på  att  en  ökning  av  volymen motsvaras  av en  ökning  av  lönsamheten. 

Lönsamhetstillväxten (förändringar i Rt)  kan  delas upp i förändringar i 
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet  enligt  DuPont-formeln.  Resultatet  
visar att förändringar i Rt till största  delen  utgörs  av  förändringar i vinstmar-
ginal  (se  tabell  9). Jag har  inga exakta beräkningar  på  hur  förändringar i lön-
samhet utgörs  av  förändringar i vinstmarginal  respektive  kapitalomsättnings-
hastighet.  Jag har  dock beräknat fördelningen för  år då  förändringar i lönsam-
heten varit  stor.  För dessa  år  svarar i samtliga  fall  förändringar i vinstmargi-
nalen för  den  största  delen av  lönsamhetsförändringen.  Således  förefaller  det 
som om  att  det  är vinstmarginalerna i affärerna  som  förändras när lönsamheten 
förändras. Kapitalomsättningshastigheten förefaller  ej  ändras i samma omfatt-
ning. 

Ökad vinstmarginal kan bero på två saker; prisökningar och/eller kostnads-
minskningar.  Analyser  som visar på  en  uppdelning av ökad vinstmarginal på 
pris-  respektive  kostnadsförändringar är ej gjorda. Det saknas underlag i fall-
företagen för att  en  sådan analys  skulle  kunna upprättas. Därför är det svårt att 
ge  en  förklaring till orsak- och verkansamband i detta ayseende.  En  förklaring 
kan vara att när omsättningen ökar så sker det med affärer vars avkastning 
marginellt är högre än tidigare affärer.  En  annan förklaring kan vara att när 
marginalerna ökar i affärerna  driver  det företagen till att öka omsättningen.  
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Figur 22  visar på olika typer av värdetillväxt. 

Lönsamhets-
tillväxt  

Positiv 
	

Negativ 

Positiv 

Volym-
tillväxt  

Negativ  

Positiv  
värdetillväxt 

Blandad 
värdetillväxt  

A3, A4 A 1  ,  A2 
B2, B3, B4  Bl  
G2, G4, 
Z1, Z4, Z5 

G3, G5 
Z3 

1 3  

Blandad  
värdetillväxt 

Negativ  
värdetillväxt  

Gi, 
Z2 

A5 
B5 

2 4 

Figur 22.  Olika typer av värdetillväxt.  

Figur 22  visar på värdetillväxtens innehåll.  Al anger  år  1  för Alfas,  A2 anger  
år  2  för  Alfa  och så vidare.  Jag  konstaterar att alla typer av värdetillväxt före-
kommer för  de  fyra fallföretagen.  Dock  finns inte alla företag representerade i 
alla rutor.  Positiv  värdetillväxt förekommer flest gånger, tio av totalt tjugo år. 
Blandad värdetillväxt som innebär att volymen ökar samtidigt som lönsamheten 
minskar förekommer  sex  år. Blandad värdetillväxt där lönsamheten ökar sam-
tidigt som volymen minskar förekommer  2  år och slutligen noteras  negativ  vär-
detillväxt  under  två år. Skillnaderna mellan företagen är marginella. 

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att värdetillväxten  under  vissa år är  
positiv  (ruta  1),  dvs såväl volym- som lönsamhetstillväxten är  positiv.  Volym-
och lönsamhetstillväxt förefaller då samspela. Resultatet är dock ej entydigt. För 
vissa företag och vissa år är värdetillväxten blandad. Volymen ökar samtidigt 
som (ruta  3)  lönsamheten i stort sett är oförändrad. För vissa år minskar till och 
med lönsamheten trots att volymen ökar. För  Alfa  och  Beta  sker  en negativ  till-
växt  under  år  5,  dvs såväl volym som lönsamhet minskar. 

Slutsatsen är att det föreligger samspel mellan volym- och lönsamhetsökningar. 
Kausaliteten förefaller gå båda vägarna  (se  ruta  1,  figur  22).  Låt oss först göra 
antagandet att volymökningar  driver  lönsamhetstillväxt. Det finns ett visst stöd  
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för att så kan vara förhållandet.  Under  flera år är ökar lönsamheten samtidigt 
som volymen ökar.  Dock  kan noteras att  under  ett antal år sker volymökningar 
samtidigt som lönsamheten minskar. Låt oss  nu  istället göra antagandet att lön-
samhetsökningar  driver  volymökningar. Även här kan samspel iakttagas.  En  
lönsamhetsökning förefaller bidra till  en  volymökning. Det stöds av  VD  i fall-
företagen som  anger  att om volymökningar kan ske med lönsamma affärer så 
ser  de  positivt på volymökningar.  Man  kan antaga att det kan föreligga  en  tids-
förskjutning, dvs att  en  lönsamhetsökning medför  en  volymökning ett år senare.  
Jag  kan dock inte säga i vilken omfattning eller hur starkt detta samspel är. Det 
är också svårt att dra slutsatser om vad som föregår vad.  

8.3 	Tillväxtplatåer 

Det är vanligt att små företag är enfunktionsföretag  (se  Lemar,  1982).  Enfunk-
tionsföretag hamnar ofta i tillväxtplatåer, dvs  de  slutar att växa. Orsaken kan 
vara både interna och externa faktorer. Interna orsaker är  bland  annat sj älv-
belåtenhet, marknadsförsummelse  samt  att tillväxt komplicerar styrningen. Ex-
terna orsaker kan vara marknadsavmattning.  Studien  visar på förekomst av både 
interna och externa faktorer. 

I Alfas  fall  handlar det om självbelåtenhet och att styrningen kompliceras av 
tillväxt.  VD  anser att företaget är tillräckligt stort och han  har  inga ambitioner 
att öka  sin  egen förmögenhet då han är nöjd med sitt företag och  sin situation.  
Vidare anser  VD  att styrningen kompliceras av ett ökat antal anställda.  VD  har  i  
sin  "lilla svarta" alla anställda förtecknade.  Den  innehåller uppgifter om vilka 
uppdrag som pågår och vilken  personal  som arbetar med  respektive  uppdrag. 
Vidare innehåller  den  uppgifter om vilka uppdrag som erhållits  men  som ej ut-
förts. Således utgör  den  "lilla svarta" även  en  orderbok.  VD  är inte odelat  posi-
tiv  till  en  formalisering av  den  "lilla svarta".  Han  inser samtidigt att  en  fortsatt 
värdetillväxt innebär att styrningen inte kan ske på samma sätt som idag.  Den  
"lilla svarta" är inte tillräcklig för att effektivt kunna utöva styrning och måste 
ersättas med  en  formaliserad modell  (se  Axelsson-Grafström & Hellström,  
1994).  VD  menar att det innebär att styrningen kompliceras. 

För  Beta  är externa faktorer orsaken till utebliven volymtillväxt. Bakgrunden är  
en  av svag bearbetning av marknaden.  Beta  saknar resurser för att kunna bear-
beta marknaden mer kraftfullt. Det  har  inneburit att  Beta  ej lyckats identifiera 
nischer på marknaden där deras kompetens kan nyttjas.  Jag  tänker då främst på 
innehavet av svetslicenser. 

I fallet  Gamma  är problematiken densamma som för  Beta.  Orsakerna är dock av 
annan karaktär.  Gamma har  funnit  sin  nisch på marknaden genom  en  hög diffe-
rentiering.  Man har  åstadkommit hög värdetillväxt.  VD  har  ambitionen att  
Gamma  skall åstadkomma  en  ökad tillväxt. Det innebär att kundernas krav kon- 
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tinuerligt måste avlyssnas.  Gamma  saknar resurser för att kunna genomföra det 
i  den  utsträckning som krävs. 

I Zetas  fall  handlar  det om  medveten marknadsförsummelse.  VD  i  Zeta  anger  
att  det på  marknaden finns  potential  att öka volymen för vissa  produkter.  Möj-
ligheterna att öka volymen utnyttjas  ej då man  vill  ha "reserver" om  efterfrågan 
för någon annan produktgrupp minskar.  VD  prioriterar  effektivt  kapacitets-
utnyttjande till förmån för volymtillväxt.  En  volymtillväxt innebär ett ökat  
kapitalbehov  vilket sannolikt måste finansieras  med  främmande  kapital. En  ökad  
andel  främmande  kapital  ökar  den  finansiella risken vilket  VD  vill undvika.  Det  
nominella främmande kapitalet blir för  stort. En konkurs skulle  innebära 
miljonförluster för  de  externa finansiärerna.  VD  vill  under  inga omständigheter 
utsätta  sig  och sitt företag för risken att hamna i  den situationen.  

Mot bakgrund  av  ovanstående  kan  alla fallföretag  anses ha  hamnat i tillväxt-
platåer. Orsakerna till detta är dock olika. För  Alfa  och  Zeta  handlar  det om  ett  
frivilligt val.  I  fallet  Beta  och  Gamma  är förutsättningarna att kunna bearbeta 
marknaden ogynnsamma.  

Kan  mönster iakttagas mellan värdetillväxt och tillväxt i  kapital  och antal an-
ställda? 

Tillväxten uttryckt i antal anställda  visas  i Tabell  10  nedan.  
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Tabell  10.  Tillväxt i totalt  kapital  och anställda. 

Är  1 År 2 År 3  Är  4  Är  5 
Alfa  
-  totalt kapital  (MKR)  3,8 3,5 6,6 8,5 8,4  
- förändring  totalt kapital  i  

% 
4,1 -8,5 87,7 28,8 0,0  

- medeltalet anställda,  st  22 31 32 37 34  
- förändring medeltalet  
anställda i %  

+69,1 +40,9 +3,2 +15,6 -8,1  

Beta  
-  totalt kapital  (MKR)  3,2 4,1 4,1 4,5 7,2  
- förändring  totalt kapital  i  

% 
-29,2 +28,8 +0,0 +9,8 +60,0  

- medeltalet anställda,  st  20 23 23 30 25  
- förändring medeltalet  
anställda i %  

-15,1 +15,0 +0,0 +30,4 -16,7  

Gamma  
-  totalt kapital  (MKR)  4,9 6,8 8,2 13,9 9,3  
- förändring  totalt kapital  i  

% 
-1,1 +38,8 +20,6 +69,5 -33,1  

- medeltalet anställda,  st  11 11 14 17 20  
- förändring medeltalet  

anställda i %  
-22,2 +0,0 +27,2 +21,4 +17,6  

Zeta  
-  totalt kapital  (MKR)  13,0 10,5 15,0 14,6 19,6  
- förändring  totalt kapital  i  

% 
-23,2 -19,2 +42,8 -2,7 +34,2  

- medeltalet anställda,  st  6 13 20, 22 20  
- förändring medeltalet  
anställda i % 

-14,3 +116,1 +53,8 +10,0 -9,1  

För  Alfa har  det totala kapitalet växt med drygt  100  %  under  perioden (år  1  till 
år  5).  Antalet anställda  har under  samma period ökat från  22  till  34,  dvs cirka  
55  %.  En  tillväxt i samma takt  under  nästa  5  års period  skulle  innebära ett totalt  
kapital  på närmare  20  MKR och mellan  50  -  60  anställda i slutet av perioden.  
VD  anger  att  en  tillväxt av antalet anställda i  den  omfattningen inte är intressant. 
Däremot finns inget motstånd till  en  värdetillväxt i  form  av ökad försälj-
ningsvolym och/eller lönsamhet förutsatt samma antal anställda och  en  själv-
finansiering av kapitalbehovet. Tillväxten begränsas istället av ett motstånd till 
tillväxt i  kapital  och antal anställda. Ett ökat kapitalbehov anses inte kunna 
säkras med egen finansiering.  VD  vill inte växa med externa medel och därmed  
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exponera företaget finansiellt.  VD  vill till varje pris undvika att hamna i bero-
endeställning gentemot  banker.  

I fallet  Beta har  det totala kapitalet mer än fördubblats  under  perioden. Antalet 
anställda  har  ökat med fem personer, eller  25%. En  fortsatt utveckling i samma 
takt  skulle  innebära att det totala kapitalet ökar till drygt  15  MKR samtidigt som 
antalet anställda  skulle  öka med  6  -  7  personer. Med  den  låga soliditetsnivå som  
Beta har  i dag innebär det att investeringar med ca  3  MKR  per  år måste själv-
finansieras till  100  %. För att klara  en  finansiering med egna medel om  3  MKR  
per  år krävs  en  avkastning på det totala kapitalet på närmare  50  %. Kravet på 
lönsamhetsförbättringarna  skulle  således vara mycket omfattande.  VD  i  Beta har  
ambitioner att öka omsättningen.  Studien  visar att omsättningsökningar kan 
inverka positivt på lönsamheten. I  de  fall  en  omsättningsökning kan 
åstadkommas kan det vara  en  drivkraft för lönsamhetsökning.  

Gammas  utveckling  har  inneburit  en  tillväxt av det totala kapitalet med närmare  
90  %  under  perioden. Antalet anställda  har under  samma period fördubblats.  
Om  tillväxten fortsätter i samma takt  under  nästa femårsperiod  skulle  det 
innebära  en  ökning av antalet anställda med  20  personer! Kapitalet  skulle  öka 
med nästan  8  MKR för att uppgå till närmare  18  MKR. I  de  fall  investeringar 
skall ske i  den takten  innebär det ett avkastningskrav på ca  20  %  per  år. Det är 
lägre än  den  genomsnittliga avkastning  Gamma haft under den  senaste 
femårsperioden. I  de  fall  Gamma  kan upprätthålla dagens lönsamhetsnivå 
föreligger inga finansiella  hinder  för volymtillväxt.  

Zeta  har under perioden  ökat sitt  kapital med  nästan  184  %, från  4,9  till  13,9  
MKR. Antalet anställda  har  ökat  med 7 personer under perioden,  dvs drygt  50  
%.  En  fortsatt utveckling i samma  takt skulle således  innebära  en  kapitalökning  
med  närmare  26  MKR  samtidigt som  personalen  skulle  öka till  cirka 30.  

Tabell  11  visar på lönsamhet och viljan att växa.  En  av förutsättningarna för 
tillväxt är  god  finansiell styrka (hög lönsamhet,  god  soliditet och  god  likviditet). 
Två företag,  Gamma  och  Beta, har en  hög vilja att växa. Förutsättningarna är 
dock olika.  Gamma har  hög lönsamhet och  god  soliditet och därmed är förut-
sättningar för värdetillväxt goda. Problemet är bristande personella resurser för 
att kunna öka marknadsbearbetningen. För  Beta  är förutsättningarna för tillväxt 
dåliga. Lönsamheten är låg samtidigt som soliditeten är låg. Avsaknaden av 
finansiell styrka innebär att förutsättningarna för att kunna öka bearbetningen 
av marknaden är små.  

De  övriga två företagens  (Alfa  och  Zeta)  ambitioner  att växa är låga. Däremot 
är förutsättningarna för tillväxt goda i båda  fallen.  Hög finansiell styrka  sam-
tidigt som  förutsättningarna att bearbeta marknaden är goda.  Den  höga lönsam-
heten i  Alfa  och  Zeta  innebär att självfinansieringsförmågan är hög. I såväl  Alfa 
som  Zeta  ser  VD  en  ökad finansiell exponering  som  riskfylld.  En  expansion in-
nebär ett ökat  kapitalbehov,  ökat  antal  anställda och att säljinsatserna måste öka.  
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ambition 

Låg 

Alfas  VD  vill undvika  en  affärsrelation  som  innebär att  han  är  beroende av en 
bank.  VD  i  Zeta  anser  att  en  expansion kräver nominellt stora belopp och att  en  
extern  finansiär  (bank)  är oundvikligt.  En konkurs  innebär betydande förluster. 
Zetas  VD  vill undvika  det.  

Tabell  11.  Lönsamhet och värdetillväxtambition. 

Lönsamhet 

Hö Lä  

Greves modell  (se  tabell  2) har  använts för att peka ut hur värdetillväxten  skulle  
kunna ske i  respektive  fallföretag. Det hade varit önskvärt att kvantifiera denna 
tillväxt eftersom kapitalbehov, säljinsatser och personalbehov då kan beräknas. 
Som  man  kunde befara hade fallföretagen inga möjligheter att göra det då 
befintliga  modeller  för strategisk ekonomistyrning ej medger det.  

8.4 	Strategisk ekonomistyrning 

Utgångspunkten för analyserna i fallföretagen är  den  modell  som jag (se figur. 
10 s. 29)  upprättat.  Modellen  är  en kombination av Simons (1995) modeller  och  
Norton  &  Kaplans  (1992, 1993) "Balance  Scorecard".  Resultaten i  studien  visar 
att dessa  modeller  fungerar  bra,  dels  för att beskriva bristerna i ekonomistyr-
ningen  dels som  ett verktyg för att arbeta  med  utveckling  av den  goda strate-
giska ekonomistyrningen  (se  aysnitt  8.10). 

En god strategisk  ekonomistyrning skall  både  kunna stödja och ifrågasätta my-
tema. Studien  visar att  det  i fallföretagen framkom  information som kan  an-
vändas för att stödja och/eller ifrågasätta rådande  myter (se  Hedberg & Jönsson,  
1977). God strategisk  ekonomistyrning innebär att förändringar i företagets 
omgivning måste kunna beaktas. I såväl  Alfa, Gamma som  Zeta  har de  aysedda 
strategierna ändrats.  Den  strategiska ekonomistyrningen måste kunna beakta att 
strategierna förändras. 

Alfas  VD  anger  att "det är på maskinerna som vi tjänar pengar".  Analysen  visar 
dock att detta inte alltid behöver vara fallet. För vissa maskintyper är kapacitets-
utnyttjandet mycket lågt. Lönsamheten för dessa maskintyper kan därför ifråga-
sättas.  VD  menar dock att  Alfa  måste kunna erbjuda flera maskiner av denna typ  
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för att kunna erhålla vissa uppdrag.  Samtidigt  är  det  svårt att koppla kostna-
derna till  respektive  maskintyp.  Det  saknas  information om  intäkter och kost- 
nader för  respektive  maskin. Utdata från ekonomistyrningen  ger ingen infor-
mation om  lönsamheten för  den  enskilda  maskintypen. En  utveckling  av den  
strategiska ekonomistyrningen  som  innebär att lönsamheten för  de  olika maskin-
typerna  skulle  kunna avläsas  med  högre säkerhet  kan  ge  VD  rätt.  Det kan  vara  
så  att  maskiner med  lågt kapacitetsutnyttjande  kan  vara lönsamma, exempelvis 
mot bakgrund  av  låga  drifts-  och kapitalkostnader.  Det kan  naturligtvis vara 
tvärtom, dvs att  VD  har  fel och att  maskiner med  Mgt  kapacitetsutnyttjande är 
olönsamma. Ökad  information om  olika  maskintypers  lönsamhet och kapacitets-
utnyttjande  kan  exempelvis innebära att prissättningen förändras, att maskinerna 
avyttras  eller  köps  in  etc, dvs att marknadsstrategierna ändras.  En  ändrad pris-
sättning  kan  leda till  en  volymtillväxt.  Det kan  i  sin tur  bidra till ett bättre 
kapacitetsutnyttjande och i förlängningen ökad lönsamhet för  respektive  maskin-
typ.  Resultatet  blir  således  värdetillväxt.  Det kan  i  sin tur  leda till ett ökat  antal  
anställda och att investeringarna ökar. 

I  Beta  används täckningsbidrag som lönsamhetsmått. Täckningsbidraget  har  
dock som lönsamhetsmått betraktat brister. Det kan i vissa  fall  vara ett olämpligt 
mått för att fastställa vilka order som är lönsamma. Resultatet av studien visar 
att  information  om täckningsbidrag kan användas både för att stödja och ifråga-
sätta marknadsstrategierna. Av analysen framgår att order med högt material-
innehåll  har  högre lönsamhet än order med lågt materialinnehåll. Mot bakgrund 
därav kan slutsatsen dras att  Beta  skall rikta sina ansträngningar mot att erhålla 
order där materialinnehållet är högt. Samtidigt visar analysen också att 
kostnaderna för hantering av material ej redovisas. Det är troligt att stora resur-
ser tas i anspråk för hantering av material. Det kan således vara så att order 
med högt materialinnehåll  har  lägre lönsamhet än vad analysen visar. Ytter-
ligare  analyser  krävs för att kunna utreda vilken typ av order som uppvisar 
högre lönsamhet. Beroende på hur resultatet av dessa  analyser  utfaller kan valet 
av order påverkas. Antag att  Beta  väljer att arbeta med order med högt 
materialinnehåll och att dessa är olönsamma. Resultatet för  Beta  kan då bli fort-
satta förluster och i ett längre tidsperspektiv konkurs. Det är därför mycket 
viktigt att  information  skapas som medger att  "den  lönsamma ordern" identi-
fieras. I  de  fall  det låter sig göras kan marknaden bearbetas effektivare. Det kan 
leda till ökad volym och ökad lönsamhet och resultatet blir värdetillväxt. 
Resultatet kan även bli att lönsamheten  per  order ökar samtidigt som volymen 
minskar (blandad värdetillväxt). I  de  fall  Betas  VD  väljer bort order som ej ger 
erforderlig lönsamhet kan det kortsiktigt leda till minskad volym. I ett längre 
tidsperspektiv blir sannolikt resultatet även  en  ökad volymtillväxt och  en positiv  
värdetillväxt. 

I  Gamma  saknas uppgifter om nedlagd tid för utvecklingsinsatser.  Analysen  
visar att order med högt täckningsbidrag nödvändigtvis ej är  de  mest lönsamma.  
VD  anger  att betydande arbete (utvecklingsinsatser) lagts ner på vissa order med 
högt täckningsbidrag.  Tiden  för detta arbete är ej registrerad på varje order  
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varför lönsamheten kan ifrågasättas. Det är nödvändigt att  den  tid som används 
för utvecklingsinsatser registreras på ett sådant sätt att det kan avläsas hur 
resursanvändningen sker i  Gamma.  Det kan leda till att resursutnyttjandet 
effektiviseras. Samtidigt kan uppgifter om hur resurserna används vara till hjälp 
vid offerering av nya order. Exempelvis om vissa typer av order kräver stora 
utvecklingsinsatser kan det leda till  en  ändrad strategi vad gäller prissättning, 
val av order etc. I  de  fall  information  kan skapas som tydligare pekar ut  den  typ 
av order som  Gamma  skall arbeta med kan samtidigt bearbetningen av mark-
naden effektiviseras.  VD  anger  att  man har  bristande resurser för marknads-
bearbetning.  Bland  annat hinner inte  VD  själv med  de  kundbesök som han  skulle  
vilja göra.  Om  kunskapen om valet av "rätt" order ökar kan det leda till att det 
skapas utrymme att bearbeta marknaden i större omfattning för  VD.  Det kan 
leda till volymtillväxt och i förlängningen lönsamhetstillväxt, dvs värdetillväxt. 

För  Zeta  föreligger osäkerhet  om det mest  lönsamma förädlingsalternativet.  Det 
kan  innebära att  Zeta  missar möjligheter att uppnå högre lönsamhet för  en  rå-
vara än  vad  utfallet visar. Osäkerheten  om mest  lönsamma förädlingsalternativ 
baseras  på  att utbud, efterfrågan och  priser  ändras snabbt. Ekonomistyrningen 
bör utvecklas  så  att  information  hela  tiden kan  skapas  som anger det mest  lön-
samma förädlingsalternativet.  Om det kan  åstadkommas  kan det  i första  hand  
leda till lönsamhetstillväxt. Lönsamhetstillväxten  leder  till ökad finansiell styrka 
(ökad  likviditet  och  soliditet)  vilket i  sin tur  förbättrar möjligheterna att skapa 
volymtillväxt. 

I samtliga fallföretag krävs utveckling av  den  operativa ekonomistyrningen för 
att skapa förutsättningar för  en god  strategisk ekonomistyrning  (Simons, 1995;  
Norton  &  Kaplan,  1992, 1993).  I  de  fall  detta kan åstadkommas kan  den  strate-
giska ekonomistyrningen främja värdetillväxten. Det finns anledning att tro att 
dessa  modeller  för strategisk ekonomistyrning är generaliserbara till medelstora 
företag. 

För att ekonomistyrningen skall kunna stödja  en  värdetillväxt krävs  en  ökad 
formalisering av densamma. Det är rimligt att tro att  information  måste forma-
liseras för att kunna kommuniceras.  Information  måste vara öppen och tillgäng-
lig. Det är  en  öppen fråga om  den  formella informationen växer samtidigt. Av-
saknad av effektiva  modeller  för ekonomistyrning med formell  information  kan 
inverka negativt på viljan att växa.  VD  i  Alfa  pekar på försvårad styrning vid  en  
tillväxt.  

8.5 	Otillräcklig styrning och  brist  på  information  

Företagsledares (i små företag) ambitioner och vilja att växa bromsas bl.a. av 
otillräcklig styrning  (se  Axelsson-Grafström & Hellström,  1994).  Resultatet i 
denna studie visar på bristande styrning.  VD  och ekonomiansvariga  har  svårt att 
utnyttja  den information  som finns i  den  operativa ekonomistyrningen  
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(exempelvis resultatrapporter och grundbokföring). Med det menas att det sak-
nas kompetens att omsätta  information  från  operativ  ekonomistyrning till un-
derlag för strategisk ekonomistyrning. I samtliga fallföretag förhåller det sig på 
det viset. Det råder osäkerhet om vilka affärer, order, kunder eller marknader 
som skapar lönsamhet.  VD  i  de  olika fallföretagen  har  i och för sig  en  uppfatt-
ningen om var lönsamhet skapas. Uppfattningen grundas dock i stor utsträck-
ning på  intuition.  Med ayseende på att tre av fallföretagen  under  flera år  haft en 
positiv  värdetillväxt kan frågetecken ställas mot mitt påstående att  den  strate-
giska ekonomistyrningen  har  brister. Trots att  man  inte formaliserat infor-
mationen så förefaller  den  nuvarande strategiska ekonomistyrningen fungera 
med  den  storlek fallföretagen  har  för närvarande  (Beta  undantaget). Det visar 
inte minst  den  värdetillväxt som åstadkommits hitintills. Däremot anser  jag  att  
den  nuvarande strategiska ekonomistyrningen i samtliga fallföretag ej är till-
räcklig för fortsatt  positiv  värdetillväxt.  Jag har  i aysnitt  8.4  redogjort för 
bristerna i  den  strategiska ekonomistyrningen i  respektive  fallföretag. Bristerna 
och frågetecknen kvarstår oftast utan att  man  försöker analysera hur det verk-
ligen förhåller sig. Kunskapen om lönsamheten för olika produkter, order, 
kunder etc är låg. Med anledning av detta finns risk att  man  förbiser 
möjligheter eller i värsta  fall  feltolkar  hot (Lang,  Calantone & Gudmundson,  
1997).  Styrningen är i samtliga  fall  ej tillräcklig. Det kan innebära att viljan och 
ambitionen att växa bromsas.  

8.6 	Formell - informell styrning 

Tabell  12  visar  de  fyra fallföretagens situationer vad ayser marknad och tekno-
logi.  VD  i  respektive  fallföretag  har  beskrivit hur  de  upplever  sin  omgivning 
ayseende marknad och teknologi. Med  turbulent  marknad ayses exempelvis att 
efterfrågan ändras snabbt och oförutsett. Med  turbulent  teknologi ayses två 
delar. Dels  den  teknologi som ingår i fallföretagens egna produkter dels  den  
teknologi som fallföretagen använder för att producera sina produkter ändras 
snabbt och oförutsett. 

Tabell  12.  Företagens miljö med ayseende på marknad och teknologi. 

Företag Marknad  Teknologi 
Turbulent Alfa Stabil 

Beta Turbulent Stabil 
Gamma Turbulent Turbulent  
Zeta  Turbulent Stabil  

Alla fallföretagen upplever i något ayseende att deras miljö är  turbulent,  dvs att 
förändringar kan ske snabbt och oväntat. Särskilt påtagligt är detta i  Gamma.  
VD  anser dels att  den  teknologi som marknaden efterfrågar dels att teknologi 
som företaget använder i produktionen snabbt kan ändras. Marknadens krav 
ändras särskilt snabbt. Databranschen är utsatt för mycket snabb utveckling av  
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produkter och nya applikationer. För  Gammas  handlar det om att deras kundan-
passade produkter snabbt kan ersättas med standardprodukter. Det är därför 
viktigt att  Gammas  produkter framstår som unika för kunden. Vidare utvecklas 
komponenterna som ingår i produkterna mycket snabbt. Det är viktigt att  den  
senaste tekniken används i  Gammas  produkter. Detta ställer särskilda krav på  
den  strategiska ekonomistyrningen.  Den information  som erhålls  via  kontak-
terna med kunderna måste bearbetas och registreras. 

I fallet  Alfa  handlar det om att  den  teknologi som företaget tillämpar snabbt kan 
ändras. Det är viktigt att kunskap om  den  senaste tekniken upprätthålls.  VD  
anger  att tekniska mässor besöks kontinuerligt. Syftet med dessa mässbesök är 
dels att hälla sig informerad om  den  senaste tekniken dels att finna ny teknik 
med nya applikationsområden inom ramen för Alfas strategi.  Den  strategiska 
ekonomistyrningen bör därför innefatta  information  om tillverkares utveckling 
av nya produkter inom området. 

För  Beta  upplevs marknaden som mycket  turbulent.  Efterfrågan ändras snabbt 
och  VD  anger  att det är svårt att förutse dessa förändringar. Trots detta används 
ingen  information  från branschorgan och liknande. Framgent är det viktigt för  
Beta  att  information  som ayser exempelvis konjunkturbedömningar lagras. Pro-
duktionskapaciteten kan då snabbare anpassas till  de  förändringar som förväntas 
ske. I detta sammanhang kan såväl konkurrenter som kunder fungera som  
informations  spridare. 

För  Zeta  handlar  det om  att skapa  modeller som kan  hantera  de  snabba föränd-
ringar  som sker på  marknaden.  Den mest  lönsamma  produktionen  måste kunna 
bestämmas mot bakgrund  av de  förändringar  som sker av pris,  efterfrågan och 
utbud  på de  olika produkterna. Ett svårt  informationsproblem  att hantera är po-
litiska  beslut.  Importstopp, tullavgifter etc är svårt att förutse. Ett förslag är att  
information  från  dels Sveriges  riksdag  dels  från  EU  inhämtas, bearbetas och 
registreras.  Det  är dock svårt att tolka innebörder och konsekvenserna i alla av-
seenden i  de  förslag och  beslut som sker.  

Forskare (Risseeuw & Masurel,  1994)  hävdar att formaliserade  modeller  för 
ekonomistyrning  har negativ  inverkan på företagets prestationer i turbulenta 
miljöer. Snabba omställningar måste kunna beaktas. Formaliserade  modeller  för 
ekonomistyrning anses utgöra ett  hinder  för detta (ibid). Fallet  Gamma  tyder 
dock på att motsatt förhållande kan gälla.  VD  anger  att möjligheterna att identi-
fiera lönsamma affärer kan öka med  en  högre  grad  av formalisering. Företag i 
situationer som präglas av såväl  turbulent  marknad som teknologi kan således 
vara betjänta av formaliserade  modeller  för strategisk ekonomistyrning. Det är 
aysaknaden av formaliserade  modeller  som utgör ett  hinder  för värdetillväxt. 
Utan formella  modeller  är det svårt att samla  information  på ett sådant sätt som 
innebär att erforderliga  analyser  etc kan åstadkommas.  
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Det  är  således  inte  graden av formalisering som  är viktig utan snarare  vad som  
är formaliserat  som  är viktigt.  En  ökad  formalisering har en positiv  inverkan  på 
resultatet vid implementering av strategier  (Robinson  Sz  Pearce,  1983). En  ökad  
formalisering av modeller  för ekonomistyrning  kan  innebära ökade möjlig-
heterna att identifiera lönsamma affärer  (se  Pearce,  Robbins  &  Robinson,  
1987).  Resultaten  i denna  studie antyder  att  det som  begränsar förutsättningarna 
för värdetillväxt är aysaknad  av  formell  styrning. Styrningen baseras för närva-
rande i alltför hög  grad på  informella  modeller.  För att åstadkomma  en  fortsatt 
tillväxt krävs att ekonomistyrningen formaliseras.  Det kan  innebära att osäker-
heten  om  tillräcklig lönsamhet i nya affärer  kan  minskas. I  de  fall  det kan  åstad-
kommas  kan  ambitionerna och viljan att växa öka.  Resultatet  framstår i detta 
ayseende  som  paradoxalt.  Den  informella styrningen (svarta böcker,  excel-
modeller  etc) förfaller varit framgångsrik  som  styrmodell.  Det kan  vara  så  att 
informella  modeller av den  typ  som  redovisats  kan  fungera  med den  storlek 
fallföretagen  har  för närvarande.  Jag anser  dock att ett  hinder  för fortsatt  fri-
villig  värdetillväxt är  den  höga  grad av  informell  styrning  som  utövas i  dag.  I  
de  fall  den  strategiska ekonomistyrningen formaliseras i större omfattning  kan  
värdetillväxt främjas framgent.  Det  gäller framförallt volymtillväxt.  En  högre  
grad av  sofistikerad  planering  inverkar  positivt på  volymtillväxt (Rue &  
Ibrahim, 1998). En  ökad  grad av  formaliserad styrning och  planering kan sale-
des  påverka företagets  resultat  i  positiv  riktning (Bracker,  Keats  &  Pearson,  
1988). 

Vad skall formaliseras?  Jag  kan ej beskriva det generellt. Innehållet i  den  strate-
giska ekonomistyrningen måste baseras på  de  specifika förutsättningar som 
gäller för varje enskilt företag.  

8.7 	Instrumentell -  kommunikativ  användning  

Simons (1995)  styrmodeller återkommer i flera  funktioner  och  perspektiv.  An-
vändningen  sker både  instrumentellt och  kommunikativt  (Hammarström,  1995). 
Den  instrumentella användningen återfinns exempelvis i  Alfa  och  Zeta.  I  Alfa  
ställer  VD  den  anställde till  svars  för uppdrag  som  förbrukat  mer tid  än beräk-
nat.  Den  anställde  får då  förklara varför  den  kalkylerade  tiden ej  innehållits.  På  
detta sätt ökar  VD  sina kunskaper  om  företaget och dess verksamhet. Styrningen 
fyller i denna  situationen  två  roller, dels en interaktiv roll  där  VD  tar  del  och 
lär  sig mer om  verksamheten  dels en  diagnosticerande  roll  där  VD  mäter  resul-
tatet av  verksamheten.  

På  samma sätt  sker  användningen i  Zeta.  Den  anställde  får  förklara varför  han 
gjort  affärer  som  skett utanför "ramarna", dvs när affärer skett  med priser som 
ej  uppfyller  kraven på  erforderlig lönsamhet.  Till  skillnaden mot  Alfa har  styr-
ningen i detta  fall  en  gränsskapande  roll.  VD  i  Zeta  är mycket noga  med  att 
markera att affärer  ej får ske  utanför  de  angivna gränserna.  
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Den  kommunikativa användningen kan exemplifieras med  Gamma.  VD  gör  en  
"skuggbudget" till försäljningsbudgeten. Skuggbudgeten jämförs  sedan  med  den  
"skarpa" försäljningsbudgeten.  VD  och säljarna enas  sedan  om  en  slutgiltig för-
säljningsbudget. Styrmodellen  har  då  en interaktiv roll.  VD  tar  del  av och "lär 
sig" verksamheten. Det strategiska dokument som föreligger i  Gamma har  
kommunicerats till alla anställda. Styrningen är då  kommunikativ  och värde-
ringsskapande. Slutsatsen är att  den  instrumentella och kommunikativa använd-
ningen av  information  kan förekomma på olika sätt i  Simons (1995)  styr-
modeller. 

Tabell  13.  Styrmodeller och användning. 

Användning 

Styrmodell 

Instrumentell  
användning 

Kommunikativ  
användning 

Värderingsstyrmodell X  

Interaktiv  styrmodell X X 

Gränsskapande 
styrmodell 

X 

Diagnosticerande 
styrmodell 

X 

Tabell  13  visar hur  de  olika styrmodeller används för styrning.  Studien  visar att 
för värderingsstyrmodeller är styrningen företrädesvis  kommunikativ.  För  den  
interaktiva styrmodellen förekommer både instrumentell och  kommunikativ  
styrning. För  den  gränsskapande  respektive  diagnosticerande styrmodellen är  
den  instrumentella styrningen mest förekommande. Det finns inte underlag i 
denna studie för att kunna dra några slutsatser på vilket sätt och i vilken ut-
sträckning  de  fyra fallföretagen använder sig av  den  instrumentella  respektive  
kommunikativa användningen som förekommer i  Simons modeller. 
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Hög  

Relativ 
differen-
tiering 

Låg  

8.8 	Strategisk kompetens 

Jag  använder Westerbergs  (1996)  modell för att tydliggöra  de  olika fallföreta-
gens strategiska kompetens. 

Relativ fokusering  
Hög  

Relativ  
kostnadseffektivitet 

Låg  

Relativ  
kostnadseffektivitet 

Hö  Lå  Hö  Lå  

Nisch- Nisch- Lågkostnads  Specialist 
specialist 
med  låga 
kostnader  

specialist 

Alfa 

-specialist 

Alfa Gamma 
Gamma,  

Zeta  

Nisch- Nisch- Lågkostnads  Opportunist  
företag  opportunist  -företag  

med  låga  
kostnader  

Zeta  
Beta 

Beta  

Figur 23.  Åtta strategiska kompetensgrupper baserat på  relativ  nivå av kostnad-
seffektivitet, differentiering och fokusering. Skuggningen visar på nivå av 
strategisk kompetens. Ju kraftigare skuggning  desto  högre  grad  av strategisk 
kompetens. Bearbetning av  Westerberg  (1996).  

Med hög strategisk kompetens ayses att företaget agerar med minst två av  de  
strategiska faktorerna kostnadseffektivitet, fokusering och differentiering.  Gra-
den  av kompetens inom  de  tre olika faktorerna kan variera. För att betraktas 
som hög skall graden av  de  två faktorer som företaget besitter vara hög. 

Medelhög strategisk kompetens innebär att företaget besitter  en  eller två av 
faktorerna kostnadseffektivitet, fokusering och differentiering.  Graden  skall 
vara hög för  en  av dessa.  
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Med låg strategisk kompetens ayses att företaget innehar  en  eller ingen någon av 
faktorerna kostnadseffektivitet, fokusering och differentiering  samt  att graden 
av innehåll är  lag.  

Det innebär att strategisk kompetens kan uppnås på olika sätt. Generellt kan det 
för små företag vara svårt att uppnå hög  grad  av  relativ  kostnadseffektivitet då 
det ofta ställer krav på stora produktionsvolymer.  Studien  visar att  den  strate-
giska kompetensen i fallföretagen baseras på fokusering och/eller differen-
tiering. Varje företag är placerat i två av rutorna.  Den  kursiva texten  anger den  
strategiska kompetens som  respektive  VD  i fallföretagen ger sina företag.  Den  
normala texten  anger den  strategiska kompetens som  jag  bedömer att  respektive  
fallföretag besitter. 

- Alfa  bedöms  ha den  högsta strategiska kompetensen av fallföretagen.  De  be-
sitter två av faktorerna, nämligen hög fokusering och hög differentiering. 
Fokusering  har  uppnåtts genom ett förtroendeskapande arbete mellan  Alfa  
och kunderna.  Alfa har  ett fåtal kunder med vilka  man har  ett mycket gott 
samarbete. För vissa av kunderna sker arbetet på löpande räkning vilket 
onekligen måste tolkas som att kunderna  har  ett högt förtroende för  Alfa.  
Paradoxalt nog innebär detta förhållande samtidigt risker för  Alfa.  Ett för-
lorat uppdrag exempelvis hos storkund  1  innebär ett stort inkomstbortfall och 
ekonomiskt i det närmaste  en  katastrof. Differentiering  har  skapats genom att 
erbjuda produkter som få eller i vissa  fall  inga konkurrenter kan uppvisa.  De  
saneringsinsatser som  Alfa  kan erbjuda  har  få konkurrenter. Alfas  VD  har  
konsekvent arbetat med att finna områden där konkurrensen är liten. Vidare 
söker  VD  kontinuerligt nya applikationsområden för sina maskiner. 
Teknikmässor besöks där  VD  ibland kan hitta ny teknik som kan användas 
inom saneringsverksamheten.  VD  anser att i vissa  fall  uppnås även kostnads-
effektivitet relativt.  Den  moderna tekniska utrustningen skapar stora tidsbe-
sparingar för kunderna. Insatserna genomförs effektivare än konkurrenterna 
och kostnaden för kunden blir lägre. 

- Beta har  uppnått  en  viss  grad  av fokusering.  Man  arbetar mot  5-7  strategiskt 
viktiga kunder. Problemet för  Beta  är att  man  hittills inte kunnat utnyttja 
detta för att åstadkomma tillräcklig lönsamhet. Dessa  5-7  kunder kan sanno-
likt komma att köpa  de  produkter  Beta  erbjuder från andra leverantörer om 
priset, leveranstider eller andra faktorer upplevs som bättre. När det gäller 
differentiering  har Beta  ej lyckats skapa produkter som kan betraktas som 
unika.  Man  erbjuder inga egna produkter och  de  svetsinsatser som erbjuds är 
inte unika och kan utföras av många konkurrenter.  Betas  VD  medger att i  
man  i vissa  fall  kan framstå som opportunister då order uteslutande tas i syfte 
att erhålla beläggning.  VD  anser dock att  Beta  genom  sin  fokusering 
huvudsakligen kan karaktäriseras som nischopportunister. 

- Gammas  strategiska kompetens utgörs av differentiering och fokusering. Pro-
dukterna  har en  mycket hög  grad  av kundanpassning vilket gör  dem  unika.  
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Problemet för  Gamma  är att deras produkter kontinuerligt utsätts för hotet av 
att ersättas med standardprodukter. Det är således svårt att upprätthålla pro-
dukternas unika egenskaper.  Gamma  fokuserar mot ABB och andra svenska 
stora företag.  Analyser  visar att mellan  40  -  50  kunder innefattas i denna 
grupp.  Jag  anser att  Gammas  strategiska kompetens framförallt innefattas i  
den  starka differentieringen. Det är dock inte lika påtagligt att fokuseringen 
kan betraktas som hög. Ett stort antal kunder blir svårt för ett litet företag 
som  Gamma  att bearbeta effektivt.  Jag har  därför valt att placera  Gamma  som 
specialister.  VD  i  Gamma  anser dock att företaget skall placeras i rutan för 
nischspecialist. Som motiv till detta  anger  VD  att trots det relativt stora anta-
let kunder så är  Gamma  fokuserade mot  en  viss kundgrupp. 

-  Zeta  har  fokuserat mot vissa kundgrupper. Produkterna är i  sig  inte  unika.  
Styrkan och  det som  utgör  strategisk kompetens  är att  de  inom  sin  nisch 
(viltprodukter)  av  livsmedelsprodukter  har  ett brett  sortiment.  VD  menar 
dock att produkterna  kan  betraktas  som unika då  filosofin att kunna tillhanda-
hålla "allt" inom vilt skapat  en image  för företaget  som  innebär "att finns  det  
inte  hos  Zeta  så  finns  det  inte".  Med  detta  argument  vill Zetas  VD  placera sitt 
företag i rutan för nischspecialister.  Jag anser  detta tveksamt  då fokuseringen  
inte är  så  stark.  

I samtliga  fall  tillskriver  VD  sitt företag högre strategisk kompetens än  jag  gör, 
dvs att  man  arbetar med olika dimensioner på ett avancerat sätt.  En  förklaring 
kan vara att  VD  vill att företaget skall uppfattas på ett visst sätt.  En  annan för-
klaring kan vara att  VD  trots allt  har  mer kunskap "sitt företag" och att  jag  gör  
en  felaktig tolkning. Det är svårt att ge  en  tydlig förklaring.  

8.9 	Strategisk kompetens och värdetillväxt 

Strategisk kompetens och värdetillväxt samspelar. Hög strategisk kompetens in-
nebär att förutsättningarna för värdetillväxt ökar.  

Alfa har en  hög strategisk kompetens samtidigt som värdetillväxten är hög. I 
fallet  Alfa  är det särskilt lönsamhetstillväxten som är hög. Räntabiliteten på 
totalt  kapital  ligger kring  den  övre  kvartilen  jämfört med branschen. Volymtill-
växten är också hög. Alfas volymtillväxt ligger strax över medianen. 

I fallet  Beta  framstår  den  strategiska kompetensen som mycket låg. Detta av-
speglas i  den  låga värdetillväxten. Särskilt påtagligt är det vad ayser lönsam-
hetstillväxten då denna ligger långt  under den  undre  kvartilen.  När det gäller 
tillväxten i omsättning är skillnaderna mellan  Beta  och  de  övriga företagen 
marginell.  

Gammas  strategiska kompetens är lägre än Alfas. Värdetillväxten  har  dock i det 
närmaste varit lika  positiv  som för  Alfa.  Skillnaderna i värdetillväxt mellan  
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Alfa  och  Gamma  är marginella. Skillnaderna mellan  Alfa  och  Gamma  när det 
gäller värdetillväxt är större om  man  ser till lönsamhetstillväxt än för volym-
tillväxt.  

Zeta  innehar  en strategisk kompetens som  är lägre än Alfas. Zetas värdetillväxt  
har  inte varit lika hög  som  Alfas. Skillnader  som  liknar  dem  mellan  Alfa  och  
Gamma kan  iakttagas i jämförelsen mellan  Alfa  och  Zeta.  Värdetillväxten i  Zeta  
har  också  den  varit  god.  Skillnader mellan  Alfa  och  Zeta  är marginella.  Störst  
skillnad i värdetillväxt är  det  för lönsamhetstillväxt.  Zeta  ligger  mellan  median  
och övre  kvartil. 

Studien  tyder på att hög strategisk kompetens och hög värdetillväxt samspelar.  
En  uppdelning av värdetillväxten i volym- och lönsamhetstillväxt indikerar att 
samspelet är större mellan strategisk kompetens och lönsamhetstillväxt än 
mellan strategisk kompetens och volymtillväxt. I  de  fall  företag  har  hög strate-
gisk kompetens så kan hög lönsamhetstillväxt uppnås. Volymen påverkas dock 
inte lika påtagligt. Volymökningarna hamnar kring eller strax över medianen 
jämfört med branschen i övrigt. Företag med låg strategisk kompetens hamnar 
sannolikt i situationer där konkurrensen är mycket hård. I sådan situationer kan 
priset många gånger vara det dominerande konkurrensmedlet. Resultatet kan 
innebära låga  marginaler  och utebliven lönsamhet. Det är således viktigt att 
"hitta  sin  nisch", dvs ett område där konkurrensen är liten. Detta kan ske på 
många olika sätt  (se  aysnitt  8.8) 

8.10 	Sammanfattande modell för samspelet mellan 
ekonomistyrning och marknadsstrategier 

Resultatet av studien visar  1)  att utveckling av  en effektiv  strategisk ekonomi-
styrning  har  att göra med  en  väl fungerande  operativ  ekonomistyrning. Under-
lag för strategisk ekonomistyrning skapas ofta med underlag från  operativ  eko-
nomistyrning. Brister i  operativ  ekonomistyrning får direkt genomslag i strate-
gisk ekonomistyrning. Möjligheterna att skapa underlag för  analyser  etc baseras 
i stor utsträckning på förutsättningarna i  operativ  ekonomistyrning. För att 
åstadkomma  en effektiv  strategisk ekonomistyrning krävs således att  informa-
tion  från  operativ  ekonomistyrning bearbetas. Det kan ske på olika sätt. Ut-
formning och innehåll i strategisk ekonomistyrning baseras på det enskilda 
företagets förutsättningar. Förutsättningarna att utforma  en effektiv  strategisk 
ekonomistyrning är små i fallföretagen. I tre av  fallen  saknas det kompetens.  

Studien  visar  2)  att samma modell kan användas för många olika funktioner  (se  
fig.  12  analysmodell för strategisk ekonomistyrning i  Alfa).  Det är därför vik-
tigt att bestämma vilka funktioner som strategisk ekonomistyrning skall  ha.  Det 
gäller alla perspektiv som innefattas i det Balanserade Styrkortet  (Kaplan  &  
Norton,  1992, 1993) samt  funktioner som anges i  Simons (1995)  olika  modeller.  
Tankegången är att det är viktigt att varje perspektiv (finansiellt, kund, process,  
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förnyelse) innefattas och att  den  funktion som varje perspektiv skall  ha  beaktas. 
Exempelvis är det tänkbart att kundperspektivet kan innefatta alla styrmodeller. 
Av  respektive  styrmodell bör det därför tydligt framgå vilken uppgift  den  skall  
ha. Den  gränsskapande styrmodellen kan exempelvis  visa  på begränsningar 
geografiskt, typ av kund, storlek på order etc.  

Studien  visar  3)  att generella  modeller  är av begränsat värde.  Den  strategiska 
ekonomistyrningen bör utformas så att  den  i så stor utsträckning som möjligt 
beaktar det specifika och unika för varje företag, dvs "skräddarsys". Det kan 
inte göras generellt utan måste vara unikt för varje företag. Däremot kan det 
Balanserade Styrkortet  (Kaplan  &  Norton,  1992, 1993)  och  Simons (1995)  olika  
modeller  användas generellt, såväl i små som stora företag, för utformning av 
strategisk ekonomistyrning. Det är således innehållet och inte modellen för 
strategisk ekonomistyrning som skall "skräddarsys".  

Studien  visar  4)  att  Simons (1995) modeller  och  Kaplan  &  Nortons  (1992, 
1993)  "Balanced Scorecard"  är lämpliga att använda för att utforma  den  strate-
giska ekonomistyrningen.  Balanced Scorecard  visade  sig  ett lämpligt verktyg  vid  
utformandet  av strategisk  ekonomistyrning.  Fallet  Gamma (se  aysnitt  6.9.5)  
visar att  Balanced Scorecard  med  fördel  kan  användas för att "skräddarsy"  en  
modell för  strategisk  ekonomistyrning i företag.  
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A 
God operativ  
ekonomistyrning 

Vilja att växa 	 B 
volymmässigt 	 F 	 God  strategisk 
Vilja att växa 	 ekonomistyrning 
lönsamhetsmässigt 

C 
Realiserad marknads-
strategi 
Hög strategisk 
kompetens  

"Den  goda cirkeln" vid strategisk ekonomistyrning för värdetillväxt illustreras i 
nedanstående modell:  

Figur 24. "De  goda cirklarna" för strategisk ekonomistyrning för värdetillväxt.  

Figur 24  visar  den  "goda cirkeln för strategisk ekonomistyrning". Strategisk 
ekonomistyrning utgår från  en god operativ  ekonomistyrning (ellips  A). In-
formation  från  den  operativa ekonomistyrningen måste transformeras så att 
effekterna av realiserade strategier kan avläsas.  Om  det kan uppnås kan  god  
strategisk ekonomistyming åstadkommas (ellips B). Det kan innebära att det 
skall vara möjligt att avläsa vilka order, affärer, kunder etc som företaget skall 
fokusera mot  respektive  aystå ifrån. Resultatet kan då bli att  de  aysedda strate-
gierna realiseras och att hög strategisk kompetens uppnås (ellips C). Det kan i  
sin  tur leda till  positiv  värdetillväxt dels som volymtillväxt dels som lönsam-
hetstillväxt (ellipserna D)  (se  aysnitt  8.2). En positiv  värdetillväxt kan innebära 
att viljan och ambitionen till fortsatt värdetillväxt ökar (ellips E).  Om  det med  
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en  högre  grad  av säkerhet kan utpekas vilka affärer, order, produkter, kunder 
etc som är mer lönsamma än andra så kan viljan och ambitionen att växa öka. 
Det innebär att visioner och strategier kan realiseras (ellips  F).  

Att utveckla strategisk ekonomistyrning ställer krav på kompetens inom ekono-
mistyrningsområdet.  Studien  visar att kompetens saknas i tre  fall  av fyra. Det 
som saknas är förmåga att omsätta  information  från  den  operativa ekonomistyr-
ningen till  den  strategiska. Genomförda  analyser  i fallföretagen visar på detta. I 
samband med  de analyser  som genomfördes genererades  information  av strate-
gisk karaktär som tidigare var okänd för  VD  och ekonomiansvarig. För att ut-
veckla strategisk ekonomistyrning krävs således  en  ökad kompetens inom eko-
nomistyrningsområdet. 

Förutsättningarna för att utveckla  den  strategiska ekonomistyrningen varierar 
något mellan fallföretagen. Förutsättningarna är sannolikt störst i  Gamma  då 
företaget  har en  anställd civilekonom. I  de  övriga fallföretagen krävs att  man  
tillförsäkrar sig kompetens inom området.  
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Figur 25  illustrerar  "den  onda cirkeln" vid strategisk ekonomistyrning.  

A 
God operativ  
ekonomistyrning 

E 	 F 	 B 
Utebliven lönsamhets- 	Ej realiserade 	 Dålig strategisk 
och volymtillväxt och 	visioner och 	 ekonomistyrning 
därmed utebliven 	 strategier  

	......9  

värdetillväxt 

D 
Oförmåga att växa 
lönsamhetsmässigt 	 C 

Låg strategisk 
kompetens 

D 
Ovilja att växa 
volymmässigt  

Figur 25. "Den  onda" strategiska ekonomistyrningen. 

Även om  den  operativa ekonomistyrningen är  "god"  så kan företag hamna i  den  
"onda" cirkeln.  Information  från  den  operativa ekonomistyrningen måste om-
sättas till strategisk ekonomistyrning (pil från  A  till B). Strategisk ekonomi-
styrning existerar inte i  form  av standardrapporter, kalkyler etc.  Den  måste 
skapas med hjälp av underlag från  den  operativa ekonomistyrningen. I  de  fall  
företaget saknar förmåga och kompetens att åstadkomma detta blir resultatet 
dålig strategisk ekonomistyrning. Med det ayses att förutsättningarna att avläsa 
resultat av strategiska satsningar och val är bristfälliga. Det kan i  sin  tur leda till 
svårigheter att skapa underlag för beslut om strategiska val och utebliven hög 
strategisk kompetens (pil från B till C). Resultatet kan bli att företagets strate-
giska kompetens stannar på  en  låg nivå. Förmågan att växa volymmässigt blir 
låg. Osäkerhet om var lönsamhet föreligger vad ayser kunder, produkter, order 
etc medför att det kan uppstå  en  ovilja att växa (pil från C till D). Företaget  
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uppfattar  hot  tydligare än möjligheter. Det leder i  sin  tur till att lönsamhetstill-
växten uteblir och därmed värdetillväxten (pil från D till E). Företaget befinner 
sig i  den  "onda" cirkeln för strategisk ekonomistyrning. Det kan leda till att 
visioner och strategier ej realiseras  (se F).  

Hur  förhåller  sig det då  i fallföretagen?  Resultatet av studien  visar att samtliga i  
studien  ingående fallföretag  har en relativt god operativ  ekonomistyrning. Skill-
naderna mellan  de  fyra fallföretagen är marginella.  Den  operativa ekonomistyr-
ningen innefattar  dels de  legala aspekterna  på  redovisning  dels  möjligheterna att 
skapa  underlag  för  strategisk  ekonomistyrning.  Det  sistnämnda framkom inte 
minst  vid de analyser jag kunde  göra genom att arbeta i  tre av  företagen  (Alfa, 
Beta  och  Gamma).  I  tre av  fallföretagen  (Alfa, Gamma  och  Zeta)  har man  lyck-
ats uppnå  en relativt  hög  strategisk kompetens  och därmed också  god  värdetill-
växt.  De  befinner  sig således  i  den  "goda" cirkeln. Företaget  Beta har  däremot 
kommit att hamna i  den  "onda" cirkeln. 

För  de tre  företag  som  befinner  sig  i  den  goda cirkeln finns i ekonomistyr-
ningen outnyttjade möjligheter.  Jag anser  att dessa  tre  företag uppnått värdetill-
växt och  strategisk kompetens mer med en intuitiv  förmåga än genom att an-
vända ekonomistyrningen.  Den  intuitiva förmågan innebär att  man  arbetar in-
formellt.  Resultatet av de analyser som  upprättats visar också att frågetecken  
kan  ställas kring verksamhetens genomförande i vissa ayseenden. Exempelvis 
finns i  Alfa maskiner med  mycket lågt kapacitetsutnyttjande.  Med  ett effektivare 
kapacitetsutnyttjande  kan  möjligheter föreligga till högre värdetillväxt 
(volymtillväxt) och därmed fler anställda. I  Gamma  förefaller  fokusering ske  
ostrukturerat mot ett alltför  stort antal kunder. Resultatet kan  bli att många 
affärer  ej  uppnår erforderlig lönsamhet  då  resurserna  kan komma  att användas  
ineffektivt.  I  fallet  Zeta  skulle  sannolikt lönsamheten kunna förbättras för att 
omfatta  beslut om  förädlingen  av  råvarorna. För  Beta  är problemen allvar-
ligare.  Den  strategiska  kompetensen  är  relativt låg samtidigt som den  strategiska 
ekonomistyrningen är i  de  närmaste obefintlig. Detta  har  medfört allvarliga lön-
samhets- och likviditetsproblem. Tillföljd  av  detta  har  värdetillväxten uteblivit. 

Slutsatsen är att strategisk ekonomistyrning är outnyttjad i fallföretagen. Eko-
nomiska underlag som visar på lönsamheten för olika produkter, kunder, order 
etc förekommer i mycket liten omfattning. Intrycket är att strävan mot ökad 
lönsamhet baseras på  en  hög  grad  av  intuition.  Styrningen är till hög  grad  in-
formell. I vissa  fall  sker det uppenbarligen framgångsrikt. Här  har den  strate-
giska ekonomistyrningen  en  uppgift att fylla.  En effektiv  strategisk ekono-
mistyrning kan peka ut nya möjligheter för företagen.  Potentialer  till ökad 
volym och högre lönsamhet  skulle  kunna nyttjas effektivt.  Jag har  tidigare pekat 
på exempel för  respektive  fallföretag. 

Varför görs  dä  inte detta i  små  företag och i synnerhet i fallföretagen?  En del 
av  förklaringen är sannolikt  brist på kompetens  inom ekonomistyrningsområdet.  
Så  förefaller vara  fallet  i  Alfa, Beta  och  Zeta.  Ekonomiansvariga  personer har 
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god  förmåga att hantera  den  operativa ekonomistyrningen.  De har  däremot svå-
rare att omsätta befintliga ekonomiska utdata till underlag för strategisk ekono-
mistyrning. Detta framkom tydligt i samband med det arbete som  jag  genom-
förde i företagen.  En  annan viktig faktor är resursbrist. Det finns helt enkelt 
inte resurser att arbeta mer strategiskt med ekonomistyrningen. Företagen  har  
inte resurser att skapa det tidsmässiga utrymme som krävs för att åstadkomma 
detta. I fallet  Gamma  föreligger ingen  brist  på kompetens (civilekonom är an-
ställd) utan här är tiden  den  begränsande faktorn.  

8.11 	Förslag till modell för att utveckla strategisk 
ekonomistyrning i små företag. 

Resultatet av studien visar att generella lösningar för strategisk ekonomistyrning 
är svåra att åstadkomma. Det är snarare så att strategisk ekonomistyrning skall 
beakta det specifika och unika för varje företag. Trots det kan det vara intres-
sant att försöka  visa  på det som kan vara generellt.  Jag  vill därför peka på ett 
antal punkter som kan anses gälla oaysett företagets specifika förhållande och  
situation.  

- Utgå från hur företagets intäkter genereras. Det kan exempelvis innebära att 
företagets genomförda affärer  under de  två senaste åren kartläggs. Affärerna  
kategoriseras  efter faktorer som är kopplade till företagets strategiska kom-
petens.  Studien  visar på att kategorisering kan göras på; 

- Produkter. Vilka produkter är mer lönsamma? 
- Order.  Hur ser  den  lönsamma ordern ut? 
- Maskinell utrustning. Vilken utrustning skapar hög lönsamhet? 
- Kunder. Vilka kunder är lönsamma? 
- Marknader. Vilka marknader är lönsamma? 
-  Material.  Vilket material  har  högst förädlingsvärde? 
- Förädling. Vilken förädling  har  hög lönsamhet? 

- Ovanstående innebär att företaget kan identifiera  den  "lönsamma affären" mot 
bakgrund av punkterna ovan. Detta steg blir viktigt.  Den  nuvarande ekonomi-
styrningen fokuserar i stor utsträckning på kostnaderna i företaget. Strategisk 
ekonomistyrning innebär att i större utsträckning studera intäktsbilden. 

- Studien  visar att  en  modell för strategisk ekonomistyrning med fördel kan 
åstadkommas genom att använda enligt  Simons (1995)  och/eller  Kaplan  &  
Norton  (1992, 1993).  Det visar inte minst exemplet  Gamma. 
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9 	Fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning;  

1) Studien har  givit stöd för resultat i litteraturen att det är vanligt att  man  an-
vänder sig av informella  modeller  för strategisk ekonomistyrning i små 
företag.  En  viktig forskningsuppgift är att klargöra vilken betydelse det  har  
att formalisera modellerna för styrning.  Kan  informell strategisk ekono-
mistyrning vara effektivare än formell i vissa sammanhang? För att under-
söka detta krävs djupgående fallstudier som fokuserar på denna fråga.  

2) Företagsledares utbildning, yrkesskicklighet och tidigare erfarenhet som 
företagsledare är positivt korrelerade till företags tillväxt (Ylinenpää,  1997). 
Kan  kompetens inom ekonomistyrningsområdet  ha  samma positiva korrela-
tion?  

3) Resultatet av studien visar att det föreligger ett samspel mellan värdetill-
växtens olika faktorer, dvs volym- och lönsamhetstillväxt. Underlaget i 
denna studie är dock inte tillräckligt för att uttala sig om hur starkt detta 
samspel är.  En bred  enkät undersökning krävs. Branschindelade tidsserie-
analyser  och andra statistiska  analyser  bör genomföras.  
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Bilaga  1  

Intervju  1 

1. Beskriv företagets historik.  

2. Hur ser ägarstrukturen ut och hur  har den  förändrats?  

3. Hur ser styrelsens sammansättning ut?  

4. Finns  det någon  form  av ledningsgrupp och i så  fall  vilka ingår i  den? 

5. Hur ofta träffas ledningsgruppen? Sker dessa kontinuerligt?  

6. Vilka frågor dryftas då ledningsgruppen träffas? 

Strategier  

7. Beskriv verksamheten! 
- vilka är Era produkter? 
- vilka är kunderna? 
- vilka är leverantörerna?  

8. Om jag  nämner ordet strategier, hur  skulle Du  vilja definiera begreppet?  

9. Mot bakgrund av det  Du  nämner, anser  Du  att det föreligger några uttalade 
strategier i Ert företag?  

10. Om  svaret i fråga  7)  är att det finns uttalade strategier, är det strategier som 
avsågs från början, dvs när verksamheten startade, eller är det strategier 
som är realiserade, det vill säga är det vad  Ni  gör?  

11. Beroende på svaret i fråga  8).  Är det  Ni  gör i dag vad ni aysåg att göra när 
verksamheten startade? alternativt, det som  Ni  ayser, hur stor  del  av det 
anser  Du  vara realiserat?  

12. Finns  Era strategier uttalade i  den  meningen att  de  anställda är medvetna om  
dem?  I så  fall,  beskriv hur?  

13. Varför tror  Du  att ni lyckats alternativt misslyckats med att realisera  de  
strategier  Ni  aysåg från början?  

14. Ändras Era strategier  under  tiden? I så  fall,  hur  har de  förändrats och 
varför?  

15. Dyker det ofta upp nya typer av affärer som ni genomför?  
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16. Finns  strategierna uttalade för olika områden,  jag  tänker på marknad, 
produktion,  personal  osv.?  

17. Beskriv vad som är hörnstenarna i  Er  strategi, dvs vad är det som ni gör 
bättre än konkurrenterna?  

18 Har den  nuvarande strategin gällt  under en  längre  tid eller har den  reviderats  
under den  senaste  tiden?  I  så  fall,  varför?  

19  Hur  viktiga  anser Du  att företagets  strategi  är för företagets framgång?  

20  Omfattas företaget  av faktorer som ni ej råder  över i  stor  utsträckning? 

Samspel mellan företagsstrategier och ekonomistyrning  

21. Anser Du  att Ert företag befinner  sig  i  en stabil eller turbulent  miljö  med  
ayseende  på teknologi respektive  marknad?  

22 Anser Du  att  Er  bransch är  en  bransch i tillväxt  eller stagnation? 

23. Anser Du  att Ert företags storlek utgör  en  möjlighet  eller  begränsning i 
något ayseende?  

24 Anser Du  att Ert företag  har en ur teknisk  synvinkel  modern  utrustning  eller 
kan den anses  vara omodern?  Maskinparkens  ålder?  

25  Är företagets  produkter  tekniskt avancerade dvs är  de  att betrakta  som  high-
tech  produkter?  Tillverkas  de med  hjälp  av  högteknologisk utrustning? 

Värdetillväxt  

26. Anser Du  att företaget  har  tillräcklig lönsamhet?  

27  Hur  mäter  ni  lönsamhet?  

28 Har  företaget uttalade  mål vad  ayser lönsamhet?  

29. Har Du som  företagsledare  en ambition  att företaget skall växa?  

30 Om nej  i fråga  29,  vilka motiven och argumenten  anledningen  till detta?  

31. Om ja  i fråga  30,  vilka motiven och argumenten  anledningen  till detta?  

32. Om ja  i fråga  29, anser du  att tillväxt skett i  den takt som ni har  aysett?  

134 



33. Om ja  i fråga  29,  vad anser  du  vara anledningen till att ni lyckats växa i  den  
takt som skett?  

34. Om  nej i fråga  29,  vad anser  du  vara anledningen till att ni e lyckats växa i  
den  takt som avsågs?  

35 Om Du  vill att företaget skall växa, är det någon specifik  information  som  
Du  anser är viktig? Dels kontinuerligt, dels specifik och sällan före-
kommande?  

36  På vilket sätt mäter eller uttrycks tillväxtmål i företaget?  

Modeller  för ekonomistyrning  

37. Kan Du  beskriva hur  Ni  styr ekonomin?  ( Budget?,  För- och efterkalkyler?, 
Investeringsplanering/-kalkyering?, Likviditet?, Prissättning?, etc.)  Kan Du 
visa  det material  Du  använder?  

38. Hur ser  Du  på  Er  ekonomistyrning i dag? Anser  Du  att  den  fungerar bra 
eller upplever  Du  aysaknad av något?  

39. Vilken  information  erhåller  Du  som  VD  och hur ofta? (ekonomiska och 
andra rapporter)  

40. Vem upprättar denna  information? 

41  Upprättar  du  någon  information  själv och som  Du sedan  använder för att 
styra företaget?  

42.  Använder  Du  någon  form  av  information  som är  extern?  

43  I så  fall,  vilken typ av  information  och från vem?  

44. Anser  Du  att informationen är tillräcklig eller är det  information  som 
saknas ayseende företagets strategier vad gäller genomförande, ompröv-
ning, nya strategier?  

45. Är det någon speciell  del  av  den information  som  du  erhåller som  Du  anser 
mer viktig än övrig?  

46. Finns  det  information  som  Du  anser överflödig och ej  relevant? 

47. Upprättar ni någon kalkyl för  respektive  affär? Det vill säga upprättas 
kalkyler för produkt, kund, order?  
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48. På vilket sätt följer  Ni  upp  de  affärer som genomförs? Upprättas någon  
form  av efterkalkyl?  

49. Anser  Du  att det är lätt eller svår att mäta utfallet av  er  verksamhet och ut-
tala sig om hur verksamheten  "har  gått"?  

50. Beroende på svaret i föregående fråga, vad beror det på?  

51. Beroende på svaret i fråga hur vet  Du  om  Ni  tjänar pengar på  de  affärer 
som genomförs?  

52. Anser  Du  att Ert företag är mer kostnadseffektivt än konkurrenterna?  

53. På vilket sätt  skulle du  vilja beskriva  er position  på marknaden? 
(Konkurrenter? Produkter? Priser? Kostnader? Kvalitet?)  

54. Vad känntecknas  den  här branschen av? Vad skall  man  göra för att bli 
framgångsrik?  

55. Anser  Du  att ditt företag är att uppfatta som innovativt i det ayseendet att ni 
utvecklar produkter, produktionstekniker osv?  

56. Är ert företag integrerat i något ayseende, det vill säga samarbetar ni med 
något annat företag?  

57. Hur upplever  du  kostnadstrycket i ert företag? Är kostnaderna något som  
Du  arbetar med och försöker hålla nere? 

Intervju  2  

Frågorna vid det andra intervjutillfället var specifika för  respektive  företag. 
Generellt var syftet att bringa klarhet i  de  frågetecken som uppstått vid det 
första intervjutillfället. Nedan ges exempel på vilka frågor som ayses. Frågorna 
är  de  som ställdes till Alfas  VD.  

1. Vilka typer av arbeten gör  du  på mek?  

2. Strategin,  har den  förändrats med ayseende på  den  utökade mekdelen?  

3. Beskriv  den  typ av utrustning som saneringsverksamhet  har? 

4. Följer  du  upp lönsamheten på  de  olika produktionsutrustningarna?  

5. Är kostnaderna för  de  olika enheterna densamma?  

6. Hur många affärer gör ni  per  år?  
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7. Hur många kunder fördelar sig dessa fakturor på?  

8. Din  lilla svarta?  

9. Hur sker uppföljningen utifrån denna  information? 

10. Hur många timmar måste  du ha  på exempelvis  en  högtryckspump?  

11. Klarar  du dig  på  500  timmar  per  år?  

12. Är tusen timmar  en  brytpunkt, det vill säga är det där  du  uppnår lönsamhet?  

13. Har du  kontroll på lönsamheten på  de  olika jobb som maskinen gör?  

14. Följer  du  upp gubbarna?  

15. Är det skillnad i lönsamhet mellan enskilda uppdrag och löpande arbeten?  

16. Skiljer sig marknaden åt för  de  olika utrustningarna?  

17. Bearbetar  du  marknaden specifikt?  

18. Hur fördelar sig omsättningen på  de  olika maskinerna?  

19. Skall  den  mekaniska delen öka?  

20. Har du  några tankar kring ny teknologi och nya marknader? 

Intervju  3  

Vid detta intervjutillfälle presenterades förslag till åtgärdsprogram.  VD  i  
respektive  fallföretag fick då tillfälle att yttra sig och  ha  synpunkter på inne-
hållet i förslaget. Dessa  har  beaktats och presenteras i uppsatsen  
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