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Management control models in instrumental and symbolic perspectives 

The overall purpose of the study is to deepen the knowledge of how managers 
use management control models, e.g. income reports, product-calculations, 
capital budgets etc. A management control model is frequently an accounting 
report with quantitative measures, but it may also include verbal explanations. 

Two frameworks brought from the literature are fundamental for the study. One 
of them is Boland's two aspect framework for management information 
requirement analysis. The other one is Earl & Hopwood's model for the analysis 
of uncertainty, decision-making and ideal information systems. The research 
problem is defined as the discrepancy between actual and required use of 
management control models according to the literature. Addressing this problem 
there are three specific purposes for the thesis namely 1) to form a descriptive 
model for the use of management control models on theoretical grounds, 2) to 
test the model empirically and 3) to discuss the usefulness of the model together 
with theoretical and practical implications of the findings. 

Regarding management control models two main types of use are identified: 
instrumental and communicative. Instrumental use refers to rational and 
objective processes or what Boland designates "the model based approach". 
Communicative use or "the action based approach" in Boland's terminology 
addresses dialectic characteristics. Symbolic functions are focused. 

The model of analysis designed includes six instrumental and six communicative 
types of management control model use. The model is tested in three large 
organizations. It is found that communicative use of management control 
models is always present and intertwined with instrumental use. In 
contradiction to earlier findings it is suggested, that instrumental and symbolic 
use occur simultaneously and seem to be mutually dependent. Instrumental use 
may be moderating communicative use. Symbolic use is facilitated when 
accounting is organized in a way that allow the actors to design different and 
alternative management control models as bases for decisions. Accordingly use 
of management control models may serve as a learning system. 

Key words: Accounting, communication, computer support, contingency, 
theory, control, instrumental use of information,management 
control models, management control, management information 
system, organizational learning, problematic situation, sense-
making, symbolic use of information. 
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1.  Ekonomistyrning i instrumentelit och symboliskt perspektiv  

1.1 Bakgrund 

Taylorismen  har  satt  sin  prägel  på  sättet att  se på  människor och  
produktion. Enligt  Scientific  Management  principer  skulle chefen  tänka 
och arbetarna göra  jobbet. Chefen skulle  bestämma vilket  som var  bästa 
sättet att göra ett arbete  på.  Arbetarna  blev  robotar där  chefen  alltid 
visste bäst. Utifrån detta  perspektiv  utvecklades kostnadsredovisningen  
med  självkostnader och standardkostnader.  Organisationer var  mycket 
centraliserade och utgångspunkten  var  att  ledningen hade all  nödvändig 
kunskap för att styra  organisationen.  Emellertid  var  ju inte detta sant, 
arbetarna  blev  alienerade  av  att  aldrig få  utnyttja sina kunskaper  eller av  
att  det  inte behövdes några  (Braverman  1985,  Grönlund  1989). 

Den  första vågen av omorganisation, främst i amerikanska företag, kom i 
början av 1900-talet. Detta skedde parallellt med taylorismens framväxt. 
Det var då inte så mycket  en  fråga om att ge arbetarna ett annat 
arbetsinnehåll. Åtgärder för att decentralisera och divisionalisera ledde 
till att företag organiserades om från att vara funktionsindelade till att bli  
mindre  resultatenheter. Dessa hade  en  självständig ledning  men  det fanns  
en  samordning enheterna emellan. Emellertid var synen på människan 
fortfarande starkt  negativ.  Det fanns bara några få som var kapabla och 
kunde allt (Chandler  1977,  Chandler & Daems  1977).  

Redan  på  60-talet talade  McGregor  (1960) om  människosyn i  form av 
teori x  och  y. X var den  traditionella synen  på ledning  och kontroll 
medan  y antog  att människan  ville  och  kunde  ta  ansvar  och att  den  bästa 
belöningen  var  självaktning m.m.  Han  utformade  den så  kallade 
integrationsteorin dvs skapandet  av  sådana villkor att 
organisationsmedlemmarna  kan nå  sina egna  mål  bäst genom att inrikta 
sina krafter  på  framgång för företaget. Fortfarande är  det  dock oklart  om  
dessa forskningsrön är tillvaratagna i  praktisk handling.  Inom 
redovisning  har  också olika skolor utkristalliserat  sig; den  ena  som talar 
om  att människor skall styras genom ekonomi och  den  andra  som tror  att  
om de får  bra  information så kan de  styra  sig  själva. Johansson  (1989)  
använder begreppen  autopiloter  och konstflygare  (se  vidare aysnitt  2.7).  

När detta forskningsprojekt inleddes fanns det på Handelshögskolan i  
Göteborg en  forskargrupp som sysslade med redovisningsfrågor och 
styrning av företag.  Madsen (1971)  hade introducerat begreppen 
ändamålsbudgetering och variabilitetsredovisning. Polesie  (1976)  
behandlade i  sin  avhandling ändamålsbudgetering och dess tillämpning i 
flera företag.  Schiller  (1987)  studerade användning och utveckling av 
redovisningssystem och Johansson  (1989)  människor och 
systemanvändning.  
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1974  startade Sveriges Slakteriförbund ett  budget-  och 
redovisningsprojekt som syftade till nya redovisningsprinciper där bl.a. 
ändamålsbudgetering  skulle  finnas med. Detta projekt dokumenterades i 
Scanplanen. För att kunna använda denna behövdes ett datorstöd. Ett 
externt företag fick i uppdrag att utforma ett sådant och detta kunde tas i  
drift 1976. Man  rensade  sedan  bort  en del  slakterispecifika inslag och 
marknadsförde systemet som ett standardsystem  under  namnet  Epos  
(Hammarström  1982). 

1982  när systemet hade använts några år av många företag fick 
utvecklarna påstötningar om att göra  en  enkät om användningen dvs 
synpunkter och erfarenheter hos kunderna.  En  enkät utformades därför 
och skickades ut till ett femtiotal kunder.  36  av dessa besvarade  den  och  
jag  fick i uppdrag att sammanställa materialet. 

Som resultat av detta arbete kunde  jag  dra slutsatsen att det var mycket 
svårt att få någon kunskap om hur företagen använde systemet, hur  de  
infört sitt nya  system  eller hur  de  utvecklat  en  ny  kontoplan, kort sagt,  
hur deras utvecklingsprojekt hade gått till.  Om  resultatet dvs det nya 
systemet hade blivit tillfredsställande eller ej var också svårt att dra någon 
slutsats om. 

Vissa saker framkom (ibid):  En  stor majoritet  (76%)  av företagen 
använde bidragskalkylering. Hela  38%  använde Basplanen,  14%  M-planen 
och  14% V-planen.  Vi hade inga jämförelser med företagens resultat bara 
omsättning och antal anställda.  De  undersökta företagen hade  en  
genomsnittlig omsättning på  1,3  miljarder kronor och genomsnittligt 
antal anställda var  2.590. En  tredjedel hittade  man  i verkstadsindustrin. I 
genomsnitt hade ekonomisystem-projektet varat i  14  månader när  Epos  
kunde tagas i bruk. Motiven för införandet av ett nytt  system  var att  man  
ville möjliggöra  modern,  flerdimensionell redovisning, ökad flexibilitet, 
användarvänlighet och ökad rapportkvalitet.  De  flesta var nöjda med det 
nya systemet, få var överförtjusta eller missnöjda. För övrigt var det 
väldigt svårt att göra jämförelser av företagen därför att det kändes som 
om  man  jämförde olika saker. Detta kan tänkas  ha  berott på att  de  hade så 
olika syften med användningen av redovisningen.  

Epos  är ett datorstöd till redovisningssystemet. Leverantören kallar det 
för ekonomisystem vilket det inte blir förrän  man  fyllt det med 
redovisning. Redovisningssystemet utvecklas först (enligt "kokboken") 
och  sedan  väljer  man  ett datorstöd som kan stödja detta. Målet är att få ett 
datorstöd som passar  perfekt  till redovisningen. Vi hade dock inget 
exempel där ett företag hade ett datorstöd som passade  perfekt  till 
redovisningen utan redovisningen fick i regel anpassa sig efter 
datorstödet.  
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1.2  Ekonomisystem och rationalitet 

Att det var omöjligt att jämföra  de  olika företagens ekonomisystembyte 
tycktes bero på att ekonomisystem definierades så olika och blev ett allt 
för stort och heterogent begrepp som analysenhet. För företagen var 
ekonomisystemet allt det som  de  använde datorstödet  (Epos)  till.  En del  
forskare definierar även  in  alla försystem såsom reskontra, löne- och 
lagerredovisning m.m. Bergström och Lumsden  (1993)  säger att många 
författare är överens om att redovisning, budgeter och för- och 
efterkalkylering ingår medan det inte råder samma enighet om att 
inkludera även reskontra, investeringsbedömningar, löne- och 
lagerredovisning, strategisk planering och statistik. 

Detta kan också vara  en  anledning till att forskare  har  funnit så blandade 
bilder om hur ekonomisystem används. Johansson  (1989 s. 32)  säger: 
"Forskningsområdet innehåller  en  rik  flora  av ansatser, som var och  en 
har  vissa förtjänster  men  också vissa brister.  En  av konsekvenserna är att 
det finns forskning som visar  (1)  att ekonomisystem är värdefulla,  (2)  att 
ekonomisystem är ointressanta,  (3)  att informationen från systemen 
används och  (4)  att informationen ignoreras." 

Att forskningsrönen är så olika kan tänkas bero på att  man  vid 
systemutveckling utgår från olika typer av rationalitet som delvis  har  med 
människosyn att göra. Traditionella teorier om användningen av 
ekonomisystem utgår ifrån att företagsledningen  har  säker kunskap om 
orsak- och verkan-samband och känner sina preferenser (Mellemvik  et al 
1988,  Johansson  1989).  Även om  man  vet att det inte är så kan 
systemutvecklaren ändå  ha  utgått från det antagandet, förmodligen  
implicit  utan att vara medveten om det.  

Thompson  (1967)  säger att  vår  förståelse  av  komplexa  organisationer  är 
begränsad och segmenterad. Forskare  har  försökt att klassificera företag 
för att lättare förstå och analysera  dem.  Redan Gouldner  (1959)  
kategoriserar företag i rationella och naturliga  systemmodeller. Den  
rationella  systemmodellen  utgår från företaget  som  ett slutet  system  och  
den  naturliga  modellen ser  företaget  som  ett öppet  system.  Att  se  
företaget  som  antingen ett öppet  eller  slutet  system har  inte varit 
fruktsamt  (Thompson  1967).  Forskare  som Simon (1957), March and 
Simon (1958),  Cyert  and March (1963)  vill  se  företaget  som  ett 
problemmötande och problemlösande fenomen i  en  omgivning  som  inte 
till fullo ayslöjar tillgängliga  alternativ. Enligt  detta synsätt  har 
organisationer  begränsad  kapacitet  att samla  in  och bearbeta  information 
eller  att förutsäga handlingsalternativens  konsekvenser.  Därför måste  
organisationer  utveckla  processer  för att söka, lära och fatta  beslut med  
begränsad  rationalitet. Simon (1957, 1960, 1965)  övergav 
grundantagandet  om  nyttomaximering och introducerade begreppet  
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satisfiering.  Han  förkastade teorin om  den rationelle  beslutsfattaren och 
introducerade teorin om  den administrative  mannen. Perrow  (1972)  
hävdar att det är fråga om aysedd rationalitet  men  att organisationers 
begränsade kapacitet hindrar  dem  från att uppnå något som alls liknar 
fullständig rationalitet. 

Dessutom är orsakssammanhangen inte bara sekventiella utan också 
ömsesidigt beroende  (Boland  1979).  Styrning och kontroll är också av två 
typer; av och med. "Av" refererar till när order går uppifrån och ned i 
organisationer och utfallsrapporter åt andra hållet. "Styrning med" 
däremot är resultatet av  en  socialiseringsprocess genom t.ex. myter, som 
förklarar varför tingen är som  de  är (ibid). Båda dessa typer av styrning 
(av och med) fungerar på samma gång i alla organisationer (ibid).  

Boland  skiljer också mellan beslutsorientering och handlingsorientering 
enligt figuren nedan.  Den  vänstra kolumnen är uttryck för formell 
rationalitet enligt  Weber (1947)  och  den  högra kan kopplas till  
kommunikativ handling  enligt Habermas. Habermas  (1988)  skiljer mellan 
framgångsorienterat och förståelseorienterat handlande.  Kommunikativt  
handlande är förståelseorienterat och betyder att  de  delaktiga aktörernas 
handlingar inte koordineras  via  egocentriska framgångskalkyler utan  via  
uppnående av inbördes förståelse. 

Beslutsorientering Handlingsorientering  

passiv  användare  aktiv  användare 

sekventiell 	kausalitet ömsesidig kausalitet 

styrning av styrning med  

Figur 1:1  Bolands två aspekter på ekonomistyrning. 

Styrning kan vara antingen att någon styr någon annan eller att någon styr 
själv med hjälp av bra  information;  styrs eller styr. Styra kan ses som att 
få andra att göra som  man  vill eller  har  bestämt eller så styr varje 
medarbetare  en bit  av skutan. För detta behöver han styrinformation  men  
han behöver också kommunicera med  de  andra för att  se  om  de  tolkar 
situationen lika. Brunsson  (1989)  anser att beslutsfattande är skilt från  
handling  och båda är  en del  av verksamheten i organisationer. Vidare att 
beslut snarare är irrationella än rationella sett ur ett 
beslutsmodellsperspektiv.  

Klein  &  Hirschheim  (1991)  framhåller att utveckling och användning  av 
informationssystem kan  betraktas i ljuset  av  olika  typer av rationalitet. 
De  analyserar ett  antal  informations-systemutvecklingsmetodologier och  
finner  att  en del  använder  sig av  Habermas kommunikativa  
handlingsteori. 
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1.3  Kontext  

Redovisningen är  en del av en organisation  därför  kan man  inte  se  detta  
system  utan sitt sammanhang.  Boland  (1979)  säger att  system "is  used  by  
managers  to  make  sense of  the  organization"  och inte  organisationen som 
ger mening  åt  systemet.  Medan  contingency-forskare anlägger ett  
perspektiv  där beroendeförhållandena är sekventiella och människosynen  
passiv ser  Boland  på organisationen med  aktörsögon där människorna 
handlar och där  det  finns ett ömsesidigt  beroende  mellan  organisationen  
och dess medlemmar.  Det  är medlemmarna  som  skapar  sin  omgivning  
som  i  sin tur  återskapar aktörernas verklighetsbilder. I denna miljö 
försöker  de  förstå sina förutsättningar och handlar därefter i  de  
problematiska  situationer som  uppstår.  

1.4  Begreppet Ekonomimodell 

Som  jag  nämnde i aysnitt  1.2  upptäckte  jag  vid analyserandet av 
enkätsvaren att ekonomisystembegreppet är för stort och heterogent för 
analys - särskilt om  man  vill  se  på användning ur såväl ett formellt 
rationellt som ett  kommunikativt  perspektiv. Detta innebär att det är 
nödvändigt att studera  mindre  bitar t.ex.  en  ekonomimodell (jfr  Boland  
(1979)  som diskuterar hur  man  fattar beslut i  en  problematisk  situation).  

Ekonomimodell är  en  uppställning siffror tagna från ekonomisystemet 
(ekonomisystem definierat i vidast möjliga mening). Det kan vara  en  
priskalkyl,  en  resultatkalkyl för  en  enhet,  en  projektkalkyl,  en  
lönsamhetskalkyl för  en  kund m.m.  Rapporten,  för det handlar det ofta 
om, kan vara sammanställd av  en chef  för ett speciellt ändamål. Det kan 
också röra sig om  en rapport  som ekonomiavdelningen sammanställer och 
distribuerar till flera användare. Ibland kan det förutom siffror också 
finnas tolkande text som beskriver vilka slutsatser  man  kan dra eller vilka 
åtgärder som kan tänkas vara aktuella.  

1.5 Forskningsproblemet 

Forskningsproblemet  i  den  här  studien (se figur 1:2)  ayser  den 
observationen  att  det  föreligger skillnader mellan tänkt  (se  aysnitt  2.9)  
och realiserad användning  av  ekonomimodeller (Earl &  Hopwood  1980,  
Feldman  &  March 1981). Jag  skiljer mellan två huvudtyper  av  
användning  av  ekonomimodellen: instrumentell och  kommunikativ  
användning.  Den  instrumentella  eller  rationella är  den som  syftar till  
formell  rationalitet (Weber 1947)  och är  den som  Boland  anger  att 
systemutvecklare tänker  sig vid  utvecklingen.  Den  kommunikativa  har  
mera att göra  med  hur  man med  hjälp  av  redovisningen förstår  det som 
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Användning 

Instrumentell  Kommunikativ  

I teorin 

I praktiken  

händer i och utanför företaget dvs dess kontext. Med hjälp av  dialog  om 
ekonomimodellen skapar  man  samma förståelse hos och mellan olika 
befattningshavare. 

Figur 1:2  Forskningsproblemet: Användning av ekonomimodeller.  

Boland  (1979)  menar att det finns ett samband mellan å  en  sidan 
utvecklingsprocessen och dess produkt som är informationssystemet och 
informationsanvändarprocessen och dess produkt som är  handling.  
Utvecklare ser på användarna med teori x-ögon,  passiv  användare som 
behöver mekanistisk kontroll och snabb belöning för att hon/han skall 
göra sitt jobb. Det betyder att  de  utvecklade systemen blir mekanistiska, 
byråkratiska och centralstyrda istället för organiska, kollegiala och 
decentrala. Systemen består till  en del  oftast av ett datorstöd, vars 
utformning  har  betydelse för hur utvecklingsprocessen kommer att  se  ut 
och vilket resultatet för användningen blir.  

6 



1.6  Syfte: Att beskriva användning av ekonomimodeller utifrån 
ett användarperspektiv. 

Forskningen kan karaktäriseras som "explorativ" och är främst av  
deskriptiv  och i någon mån förklarande  natur. De  förklaringar som 
genereras skall emellertid även användas för slutsatser av  normativ  
karaktär. Ett viktigt syfte för explorativ forskning  anger  Brunsson i  sin  
avhandling: 

... to make people aware of the processes at work and create a language 
for discussing them. This in turn forms the basis for conscious change 
accomplished by people inside the system studied or by people trying to 
influence it from outside (1976, s. 8).  

Ett övergripande syfte för  den  planerade studien är att utifrån ett 
användarperspektiv utveckla ett "språk", för att kunna beskriva och 
förklara  de  fenomen som studeras. 

Mera preciserat syftar studien till: 

att 	beskriva användningen av ekonomimodeller med litteraturen 
på området som grund och utforma  en  beskrivningsmodell för 
att kunna identifiera och analysera olika typer av användning 
i organisationer 

att 	pröva beskrivningsmodellen i några organisationer 

att 	diskutera användbarheten av beskrivningsmodellen på  basis  av  de  
empiriska observationerna 

att 	diskutera några av resultatens teoretiska och praktiska 
implikationer  
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2.  Användning av ekonomimodeller 

Användningen av ekonomimodeller påverkas troligen av ett antal 
variabler. För det första, som  jag  nämnt i kap  1,  av redovisningens 
innehåll och utformning  samt  vilket datorstöd som används. 
Utformningen  har  betydelse eftersom  den  i någon mån påverkar vilket 
innehållet blir. 
För det andra ser ekonomimodeller troligen olika ut och används olika 
beroende på teknologi och omgivning.  Man har  olika förutsättningar 
beroende på exempelvis vad  man  tillverkar.  Om man  masstillverkar små 
billiga produkter är det kanske inte lättare  men  iallafall annorlunda att 
göra  en  ekonomimodell för prissättning än om  man  stycktillverkar 
värmepannor i femtiomiljonldassen.  Om man har en turbulent  omgivning 
så behöver  man  ständigt förnya ekonomimodellerna. 

Däremot är det svårt att relatera effektivitet till användning av 
ekonomimodeller även om  jag  tror att det finns ett samband.  Jag  
återkommer till detta i metodkapitlet där  jag  nämner att  jag  vid val av  fall  
använder någon  form  av effektivitet som ett av flera kriterier.  

2.1  Contingency-skolan inom redovisningsforskning  

En ansats  för att angripa skillnaderna  som kan  relateras till bransch och 
vilken  slags produkter man  tillverkar är  den  s.k.  contingency-skolan.  
Contingency-forskarna  var organisationsteoretiker men  Hayes  (1983)  
menar att redovisning är  en  artefakt  av organisationen  och att  det  därför 
är lämpligt att använda  organisationsteori som  referensram  vid  
redovisningsforskning.  Contingency-forskarna drar slutsatsen att  det  
inte finns något bästa sätt att organisera ett företag.  Hur  
organisationsstrukturen  bör  se  ut  beror på vad  företaget sysslar  med  och  
vad det har  för omgivning  (Woodward  1965,  Burns  &  Stalker  1961). 
Organisationsstrukturen  skall passa ihop  med  omgivningen  som kan  vara 
alltifrån  turbulent  till  stabil.  I  en turbulent  miljö krävs  en organisk 
organisationsstruktur  och i  en stabil  omgivning  en mekanistisk struktur 
(enligt  Burns  &  Stalker  1961).  I  systemterminologi  är  en organisation  i  
en turbulent  miljö ett öppet  eller  morfogeniskt  system som  ständigt måste 
anpassa  sig  till  sin  omgivning och att  då  hålla  fast vid en mekanistisk 
organisationsstruktur får som resultat en  dålig anpassning och 
överlevnadssvårigheter.  En organisation med stabil  omgivning  kan  
överleva  med en mekanistisk struktur men  i  vår  föränderliga värld är  det 
få  företag  som har en stabil  omgivning. Normann  (1975)  hävdar att 
mekanistiska  organisationsformer leder  till att människorna i  
organisationen ges små  möjligheter att ta egna  initiativ  och att  de  därför 
blir kunskapsmässigt och emotionellt förtvinade  eller  utarmade.  
Lawrence  &  Lorsch  (1967)  pekar också  på  att  organisationer kan ha 
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subenheter med  en  annan typ av omgivning och att dessa kan  ha  behov av 
mer eller  mindre  organiska strukturer. Forskningsavdelningar t.ex. kan 
behöva organiseras organiskt medan avdelningar vars mål är enklare att 
formulera kan  ha en  mekanistisk struktur. 

I  en mekanistisk organisation  klarar  man sig med single-loop  lärande 
(Argyris  1977 s. 113)  därför att  ingenting  i miljön förändras och  man 
har  därför säker kunskap  om  orsak-verkan sambanden  (Thompson  1967). 
En organisk organisation med turbulent  miljö  har stort behov av  lärande  
av  typ  double-loop.  För att åstadkomma detta krävs ett flexibelt 
redovisningssystem  som  tillåter medarbetarna att ta fram olika 
ekonomimodeller dvs att tänka själva, att vara kreativa, att ta egna  
initiativ,  att pröva nya vägar. 

Otley  (1980)  gör  en  genomgång  av studier  i redovisning  som  utgått från  
contingency-teorin  (se figur 2:1).  

Contingent  variables 
(teknologi  och omgivning)  

Organisational  design 
(form, centralisering,  ömsesidigt  beroende)  

Typ av redovisningssystem 
(tekniska och beteendevetenskapliga egenskaper) 

Organisatorisk effektivitet  

Figur 2:1 Enkel  linjär referensram för  AIS design  (efter Otley  1980).  

Medan  Burns  &  Stalker  och  Lawrence  & Lorch  har  relaterat  teknologi  
och  organisationsstruktur  till  effektivitet  kritiserar Otley redovisnings-
forskare för att inte göra detta.  Ingen av de  åtta genomgångna studierna  
av  Bruns &  Waterhouse  (1975),  Daft  &  Macintosh  (1978),  Dermer  
(1977), Gordon  & Miller  (1976),  Hayes  (1977),  Khandwalla  (1972), 
Piper (1978)  och  Waterhouse  &  Tiessen (1978) har  använt alla fyra 
variabelgrupperna  enligt figur 2:1.  Endast  en,  Hayes  (1977) har  försökt 
att mäta någon  form av effektivitet men hans metoder har  blivit  kraftigt  
kritiserade  enligt  Otley  (1980).  Hayes  har  däremot utelämnat  
organisations-utformningen. Otley förordar fallstudier  av  ett  fåtal  företag 
omsorgsfullt utvalda för att  få  fram ett brett  spektrum av  contingency- 
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variabler  medan  man  försöker hålla andra  variabler så  mycket  som  
möjligt  under  kontroll.  Han  menar att  man  måste observera 
kontrollsystem  under  lång  tid  och kartlägga hela dess påverkan och 
ömsesidiga beroenden för att  få  fram ett nät  av  contingency-variabler.  
Multivariatanalys  av  korta enkätsvar  ger  inte mycket insikt (ibid). 

Användning av ekonomimodeller  har  ett samband med  den  typ av 
styrning och kontroll av verksamheten som ett företag  har.  Ett sätt att 
styra verksamheten i ett företag sker genom  de  ekonomimodeller som 
används i organisationen. 

Khandwalla  (1972)  fann i  en  undersökning av  92  företag i olika 
branscher att konkurrens i alla  former  föranleder ledningen att införa 
formella ganska sofistikerade typer av styrningsmedel. Dessutom  har  
olika typer av konkurrens i tillverkande företag olika inverkan på 
användandet av dessa. Khandvalla delar  in  konkurrens i tre  slag: 

1. Priskonkurrens  
2. Marknadsföring och distributionskonkurrens  
3. Produktkonkurrens 

Khandwalla finner att produktkonkurrens  har  störst betydelse för hur  
man  använder sig av  instrument  för styrning och kontroll.  Han  tror att 
användandet av sofistikerade styr/kontrollsystem i företag utan 
konkurrens kan göra mer skada än nytta, refererande i denna fråga till 
Argyris  (1957)  som argumenterar att styrsystem kan orsaka  frustration  
och slutligen alienation hos  dem  som blir utsatta. 

Enligt Khandwallas undersökning förefaller produktkonkurrens  ha  störst 
betydelse för hur ekonomistyrsystemet ser ut, därnäst kommer 
marknadskonkurrens medan priskonkurrens nästan inte  har  någon 
inverkan alls. Khandwalla frågar sig om det är produkt-konkurrensens  
natur  som fordrar mer sofistikerade typer av styrning/kontroll; att 
företaget behöver mer forskning och utveckling, att produkterna måste 
marknadstestas, att företaget ständigt måste söka nya marknader och 
marknadssegment. För allt detta behövs  en  decentraliserad och 
differentierad  organisation.  (ibid) Utifrån sina resultat går Khandwalla  
(1974, 1977)  vidare och undersöker interna organisationsvariablers 
inverkan på kontrollsystemet.  Han  fann ett samband mellan företagens 
storlek,  vertikal integration  och decentralisering. Ju komplexare företaget 
var ju mer decentraliserat var det och  desto  mer sofistikerade 
ekonomistyrsystem använde  man. Han  fann att ju lönsammare och 
komplexa företagen var  desto  känsligare var  de  i att försöka hitta  en mix  
av organisationsfaktorer som  skulle  passa företagen. Detta betyder att 
också ekonomimodeller kan behövas för flexibel användning av 
ekonomisk  information.  



Lawrence  and  Lorsch  (1967)  utgår ifrån några grundläggande antaganden 
nämligen att:  
1. Det  är människor  som har mål eller  syften.  
2. Människor måste bilda  organisationer  för att koordinera sina olika  
aktiviteter. 
3. Organisationens effektivitet  bestäms  av  hur väl  den kan  tillfredsställa 
medlemmarnas  behov  genom planerade  transaktioner med  omvärlden. 

När verksamheten blir komplex är  det  viktigt att  få  medlemmarna att bli 
självständiga och att kontrollera  dem  indirekt.  Organisationen  skall vara 
funktionellt differentierad för att möta omgivningens  krav  menar  
Lawrence  and  Lorsch.  Det  är  då  också viktigt att kunna utarbeta och 
använda olika ekonomimodeller.  Lawrence  and  Lorsch  har  speciellt 
intresserat  sig  för matrisorganisationer.  I  sådana  organisationer  finns 
inget enhetsbefälsordersystem utan många beslutsfattare  kan ha  två  
chefer. Eftersom  denna typ  av organisation  bryter  mot  Fayols principer  
om  enhetsbefäl passar  den  bara i vissa  situationer,  nämligen när:  
1. Det  finns många framträdande  sektorer som  behövs  samtidigt  för att 
uppnå måluppfyllelse.  
2. Det  finns ett  behov av  att skapa  god  ekonomi genom att använda 
knappa  resurser effektivt. 

Under  dessa omständigheter finns det ett behov av komplex 
differentiering och  integration  med hjälp av matrisorganisation. Skall  
man  tolka Khandwallas undersökningsresultat behövs kanske också ett 
antal olika ekonomimodeller för flexibel användning.  

2.2  Situationsanpassad användning av ekonomimodeller 

Ackoff  (1967)  diskuterar ledningsbeslut och klassificerar  dem  i tre typer:  

a. Beslut för vilka det finns eller  man  kan konstruera adekvata  modeller  
och från vilka optimala lösningar kan härledas. I dessa  fall  skall 
beslutsprocessen involveras i informationssystemet och därmed 
(åtminstone delvis) konverteras till ett ekonomistyrsystem.  En  
beslutsmodell identifierar  den  nödvändiga informationen och bestämmer 
vilken som är  relevant.  

b. Beslut för vilka det finns adekvata  modeller men  från vilka optimala 
lösningar inte kan härledas. Här får  man ha  någon  form  av heuristik eller 
sökprocedur även om dessa bara är datoriserade  "trial and error"  
metoder. Simulering av modellen kommer åtminstone att tillåta 
jämförelse mellan alternativa lösningar. Här specificerar också modellen 
vilken  information  som behövs.  
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c. Beslut för vilka ingen adekvat modell finns. Här behövs forskning för 
att fastställa vilken  information  som är  relevant.  

Dvs  det  finns  ingen  färdig ekonomimodell utan  man  måste pröva  sig  fram 
till  vad som  är  relevant.  Många andra forskare studerar också 
instrumentell användning  av  ekonomimodeller för  beslut  och  med  
instrumentell menar  jag  dä  rationalitet enligt Simon (1957, 1960, 1965, 
1977). Simon  ifrågasätter emellertid teorin  om den rationelle  
beslutsfattaren och föreslår istället  den administrative  beslutsfattaren  som  
söker  en  tillfredsställande lösning och inte  en optimal. Om den 
instrumentelle  användaren inte finns  så  blir ett annat  perspektiv  intressant 
nämligen  den  kommunikativa användningen  som jag  också vill studera.  

Simon (1977)  delar  in  beslut i programmerbara och icke 
programmerbara.  Han  ser besluten på  en  kontinuerlig skala med 
programmerbara i  den  ena ändan och icke-programmerbara i  den  andra 
ändan. Beslut är icke-programmerbara när  de  är nya och ostrukturerade. 
Antingen därför att  de  inte  har  förekommit tidigare eller för att  de  är 
speciellt svåra eller viktiga.  Till  exempel att introducera  en  ny produkt, 
göra personalnedskärningar eller flytta till nya  lokaler.  I dessa beslut kan 
det finnas många programmerbara  mindre  beslut.  Simon  menar att 
människor kan agera  intelligent  i många nya och svåra situationer  men  
det är troligt att  de  blir  mindre  effektiva. Det är dyrbart för  en 
organisation  att inte använda  programmerbart  beslutsfattande när det är 
möjligt.  De  traditionella sätten att använda  .programmerbart  
beslutsfattande är: vana inkluderande kunskap och skicklighet, 
kontorsrutiner och standardprocedurer, organisationens struktur och 
kultur dvs dess värdesystem, väldefinierade informationskanaler, 
etablerade delmål etc. Det vanliga sättet att hantera icke-programmerbara 
beslut bygger på att välja och träna ledare som  har  omdöme,  intuition  och 
kreativitet.  

Simons (1987)  gör  en  liknande uppdelning av styrning/kontroll i 
växelverkande och programmerbar. Växelverkande styrning innebär att 
ledningen engagerar sig i ekonomistyrprocessen.  Han  menar att denna typ 
av ekonomistyrning kommer till användning när behovet av lärande i 
organisationen är stort.  Till  detta krävs  en  personlig ledningsstil och 
målet är att lyckas. Diversifierad verksamhet kan kontrolleras med hjälp 
av siffror. Växelverkande styrning användes när företagets omgivning är 
högst osäker. Det är inte bara beslutsfattandet som är decentraliserat utan 
själva "arenan" är  turbulent  och föränderlig. Växelverkande styrning 
leder till att  man  lär sig få  en  djupare förståelse för beslutsomgivningen, 
företagets miljö och enskilda chefers kapacitet och ansträngningar. Denna 
kunskap gör det också möjligt och önskvärt att belöna cheferna för 
handlingar och ansträngningar och inte för önskvärda resultat. Vid 
programmerbar styrning bryr sig inte cheferna om styrmedlen så länge  
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som resultaten är i överensstämmelse med uppställda riktlinjer. Dessa två 
typer av styrmedel används kombinerat i ett företag som han undersökt, 
nämligen Johnson & Johnson. Där behandlas också misslyckande som ett 
tillfälle att lära hur  man  ska göra för att lyckas.  Simons  säger att hans 
studie tydligt visar att enkla regler och procedurer inte är adekvata  
instrument  för planering och kontroll i  en  osäker omgivning.  

Macintosh  (1985)  talar om rutinuppgifter och icke-rutinuppgifter. 
Rutinuppgifter är av  den  typen att  de  kan passa  in  i Bolands 
beslutsorienterade  box  (figur  1:1)  och icke-rutinuppgifter i  den  
handlingsorienterade boxen. Det betyder att på  de  beslutsorienterade 
uppgifterna kan  man  anlägga ett instrumentelit synsätt  men  på  de  
handlingsorienterade krävs ett mer  kommunikativt  angreppssätt. 

Ackoff  (1967)  menar att överflödet av  irrelevant information  är ett 
större  problem  än  bristen  på  relevant  sådan.  Om man  utgår ifrån att  
bristen  på  information  skall lösas så bygger  man  upp databanker, skapar  
en  oändlig sjö av  data  där beslutsfattare kan hämta  den information de  vill  
ha. Om man  ser överflödet av  information  som det största problemet så 
blir informationssystemets viktigaste uppgift att filtrera (eller utvärdera) 
och koncentrera. Ackoff  har  utfört experiment som visar att  man  kan 
skära ned  information  med två tredjedelar utan att informationsinnehållet 
försämras. Tvärtom kan dåliga artiklar få ett större informationsinnehåll 
när  man  sammanfattar  dem.  I-lan säger också att hans försök visar att ju  
mindre man  förstår av ett fenomen ju fler variabler behöver  man  för att 
förklara det. Detta betyder att beslutsfattare som inte vet vad  de  håller på 
med vill  ha all  tänkbar  information.  Ackoff drar slutsatsen att  man  inte 
kan specificera vilken  information  som behövs för beslutsfattande förrän  
man har en  förklaringsmodell över beslutsprocessen. Därför blir det ju 
viktigt att låta medarbetarna pröva sig fram med olika ekonomimodeller. 

Detta pekar på betydelsen av att ekonomimodeller uppfattas som relevanta 
för  dem  som skall använda  dem.  Även  Macintosh  (1985)  menar att vi 
först måste förstå ett företags verksamhet innan vi kan specificera hur 
informationssystemen skall  se  ut.  Om man  uppfattar ekonomimodellerna 
som relevanta kan hänföras till vilka beslut som fattas och hur styrningen 
sker. 

Beslut  innefattar  enligt  Thompson  (1967)  alltid två  dimensioner (se figur 
2:2): 

1. Antaganden om orsak verkan relationer och  
2. Preferenser om möjliga utfall  
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Outputmätt 

Säkerhet 

Osäkerhet 

Säkerhet 	Osäkerhet  

3 

2 
	

4  

Med  preferenser  om  möjliga utfall menar  Thompson  att  man  inte alltid är 
överens  om  (t.ex. i  en  arbetsgrupp) vilka målsättningarna för 
verksamheten är. 

Orsak/verkan  

Utfall 

Säkerhet 

Osäkerhet 

Säkerhet 	Osäkerhet  

3 

2 
	

4  

 

Figur 2:2  Bearbetning av Thompsons modell. 

Olika beslutsstrategier kan användas i  de  olika rutorna. 

Ruta  1  : Beräkningsbar strategi 
Ruta  2  : Kompromisstrategi 
Ruta  3  : Bedömningsbar strategi 
Ruta  4  : Inspirationsstrategi 

Traditionella teorier om användningen av ekonomisystem utgår ifrån att  
man  normalt känner sina preferenser och att  man har en  säker kunskap 
om orsak-verkan samband (Johansson  1989).  Det vill säga att  man  
befinner sig i ruta  1  i Thompsons eller Ouchis modell.  Om  vi utgår ifrån 
antagandet att organisationer  har  begränsad kapacitet att samla  in  och 
bearbeta  information  eller att förutsäga handlingsalternativens 
konsekvenser så befinner vi oss inte i denna ruta och vi  har  inte 
beslutsmodeller från vilka optimala lösningar kan härledas. 

Ouchi  (1977)  utvecklar Thompsons beslutsmodell till ett schema för 
styrning/kontroll  (se  figur  2:3). Han  säger att om  man har  tillgång till ett 
bra  output-mått och kunskapen om transformationsprocessen är  god  (ruta  
1)  då är två typer av styrning tänkbara:  
1. Beteendestyrning  
2. Outputstyming. 

Orsak/verkan  

Figur 2:3  Bearbetning av Thompsons och Ouchis  modeller. 
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Bra  

Dålig  

Om transformationsprocessen  är känd  men det  inte finns några bra 
outputmått (ruta  2)  är  man  hänvisad till beteendekontroll.  Om det  finns 
outputmått  men man  inte känner till  transformations-processen  är  man  
hänvisad till outputkontroll (ruta  3  i  figur 2:3).  I ruta  4  passar bara 
rituella kontrollsystem (typ  clan-control).  När  både  önskat beteende och  
output  är okända belönar ett universellt kontrollsystem bara  en  begränsad 
klass  av  beteende och  output  och  det kommer  att hindra explorativt  eller 
kreativt  tänkande  som  antagligen är  det  bästa  under  dessa omständigheter. 
(Ouchi  1977)  

I användningen av ekonomimodeller måste  man  förstå skillnaden mellan i 
teorin tänkt och realiserad användning eller funktioner.  Man  bygger sina 
ekonomimodeller med antagandet om att  de  bara  har  instrumentella 
funktioner och glömmer bort  de  andra. För att kunna studera detta så 
måste  man  precisera och identifiera instrumentella och kommunikativa 
funktioner var för sig. 

Earl &  Hopwood  (1980)  menar att olika  typer av informationssystem  
behövs i  de  olika rutorna  (se figur 2:4).  

Kunskap om Orsak/verkan 

Mål  Bra  Dålig 

Svarssystem Lärandesystem 

Dialogsystem Idégen.  system 

Figur 2:4  Bearbetning av Thompsons, Ouchis och 
Earl & Hopwoods  modeller.  

Istället används säger  de,  svarssystem när  det  behövs lärande-system, 
ammunitionssystem  när  det  behövs  dialog  och  rationaliseringssystem  när  
det  behövs id6genererande  system. 
Informationssystem  görs inte för att skapa  dialog  och debatt utan för att 
understödja vissa  gruppers  speciella värden och intressen.  "By  focusing  
on  only  one  objective,  information systems  can be  exploited  to  further  the  
political  ambitions  of particular vested-interest groups"  säger  Macintosh  
(1985)  refererande till Dirsmith &  Jablonski  (1979).  

Earl & Hopwoods undersökning visar att det finns skillnader mellan 
önskvärd och realiserad användning av ekonomimodeller och att detta är 
ett  problem. 
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Hayes (1983 s. 242)  säger  "What if goals or future preferences, like 
outcomes, cannot be speciefied in advance?"  Vad  är en organisation  om  
den  inte  vet  vart  den  skall sträva?  Weick (1979)  hävdar att  det  är en 
process  i vilken  man  når konsensus om vad som sker.  

Att ekonomimodeller fungerar som ett språk i organisationen är helt  klart  
och denna funktion  har  både  den  instrumentella och  den  kommunikativa 
användningen varför  den  får sägas ligga på  en  metanivå. Enligt Hayes  
(1983)  skall detta språk vara ett  konsensus-språk vilket det ju inte alltid 
är.  Om  det råder  konsensus  behöver vi inte mer än  den  instrumentella 
användningen  men  eftersom det oftast inte råder  konsensus  måste vi  ha 
den  kommunikativa användningsprocessen där vi förhoppningsvis kan 
diskutera oss fram till enighet.  

2.3  Ekonomimodeller och redovisningens utformning 

Redovisningens utformning kan styra vilka ekonomimodeller som är 
möjliga att ta fram (Östman  1977). Om  vi vill  ha en  ekonomimodell för 
prissättning av  en  produkt, fordras det att alla kostnader för denna 
produkt är registrerade på produkten.  Om  alla indirekta kostnader är 
fördelade schablonmässigt kan vi inte få fram alternativa  modeller  såvida 
vi inte kan ta fram dessa indirekta kostnader och fördela  dem  på andra 
sätt än enligt  den  använda schablonen.  

M-kontoplanen  hade  en  inbyggd priskalkylering med  en  indelning av 
kostnader i direkta och indirekta där direkta förs på kostnadsbärare och 
indirekta  via  kostnadsställen till kostnadsbärare. Fördelningen sker på 
arbetad tid eller materialåtgång.  Men  trots M-planen var diskussionen i 
litteraturen stor om hur kostnadsstrukturen kunde  se  ut och vad  man 
skulle  kalla olika typer av kostnader. 
Mekanförbundets  kontoplan  användes av många företag och används än 
idag (Hammarström  1982).  Att  den  gjorda fördelningen av kostnader inte 
är självklar och sanningsenlig finns det inte utrymme att diskutera i 
företagen som använder  den.  Enligt Johansson & Östman  (1992)  var det 
inte förrän  1969  som M-planen fick  sin  utformning med 
bidragsredovisning.  (den  vidare utvecklingen behandlas i aysnitt  2.6) 

2.4  Ekonomimodeller och datorstöd 

Även om redovisningen tillåter alternativa ekonomimodeller kan det vara 
svårt att få fram  de  nya rapporterna ur datorstödet.  En del  datorstöd är 
användarvänliga i detta ayseende och  man  kan utan att vara 
programmerare själv utforma och beställa  sin rapport  ur systemet (ex.vis  
Epos),  även om det inte är alldeles lätt utan kräver viss kunskap och  

16 



praktik. Andra datorstöd däremot kräver  en  programmerare för att få ut  
en  ny  rapport  (ex.vis Epok, Hammarström  1982). En del  företag kan  ha 
lagt  utvecklandet av nya ekonomimodeller på ekonomiavdelningen, som 
först bedömer om  den  önskade ekonomimodellen är  relevant. Om den  
inte anses vara det kan det till och med förekomma att  man  skyller på 
datorstödet och säger att denna modell  (rapport)  inte går att få fram. 
Ibland kan  en  sammanblandning mellan datorstödsrestriktioner och 
redovisningsrestriktioner ske. Att  man  kan ta fram vilka 
ekonomimodeller som helst får ju inte betyda att  man har  frihet att 
bokföra hur som helst med syfte att siffrorna i ekonomimodellen skall få 
ett visst utseende.  

2.5  Problemavgränsning 

Ett företags redovisning skall både tillgodose externa krav och förse 
interna beslutsfattare med besluts- och handlingsunderlag. 
Johansson & Östman  (1992) har  emellertid  en  poäng när  de  inte anser att  
en  uppdelning i  extern  och  intern  redovisning är  relevant  vid 
informationsanvändning.  Man  kan därför säga att  jag  intresserat mig för  
den  interna användningen av ekonomisk  information  till 
ekonomimodeller. 

Utformningsprocessen påverkar vilket innehåll  de  utvecklade systemen 
får  (Boland  1979)  och detta innehåll påverkar i  sin  tur användningen av 
och möjligheten att utveckla olika typer av ekonomimodeller.  Jag  
fokuserar på användning och inte på utformning och innehåll.  

De  aktörer  jag  valt att studera är anställda som är ekonomiskt ansvariga 
på mellannivå.  

2.6  Instrumentell användning 

Redovisning,  vad  är  det?  I  teorin  är man  inte ense  om vad  redovisningens 
syfte  eller  uppgift  är. Littleton (1953 s. 18)  skriver  "There must be some 
basic concept that makes accountancy different from all other methods of 
quantitative analysis; there must be some central idea which expresses 
better than others the objectives, effects, results, ends, aims, that are 
characteristic of accounting - Such an idea is probably impossible to 
define."  

Två grundläggande uppgifter kan dock utläsas i teorin nämligen  
1. Redovisning skall vara underlag för beslut (AICPA  1973) 
2. Utkrävande av ansvar (Ijiri  1975).  

Båda dessa kan ses som uttryck för instrumentell användning.  
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The AICPA Study Group on the objectives of Financial Statement (1973 
s. 61)  skriver:  "Accounting is not an end in itself As an information 
system, the justification of accounting can be found only in how well 
accounting information serves those who use it. Thus, the Study Group 
agrees with the conclusion drawn by many others that the basic objective 
of financial statements is to provide information useful for making 
economic decisions."  

För Ijiri  (1975)  är redovisningens primära syfte att mäta och denna 
mätning skall användas till att bedöma  den  redovisningsskyldiges 
(accountor) prestationer  (accountability).  Den  redovisningsskyldige är 
ansvarig gentemot  en  huvudman (accountee). Samhället är ett nätverk  av  
sådana  relationer.  Redovisningen är inte i första  hand  tänkt att användas 
för  den  redovisningsskyldiges  behov  utan för att huvudmannen skall 
kunna bedöma verksamheten. Ijiri säger att  implicit  i 
redovisningsskyldighet  ligger  att vissa  mål  skall uppnås.  (s.  33)"Proper  
accounting  for  activities, therefore, calls  for the  measurement of 
performance  with  respect  to  these goals."  Vidare  (s. 46)  "This  emphasis  
on  performance measurement does  not  mean that performance  data  are  
useless  as  inputs  to a decision.  On  the  contrary, ascertaining  the  
consequence of past  decisions in terms  of there contribution  to  economic 
performance of  the firm is the key to  making succesful  decisions in the  
future. When  the  feed-back from  past performance  data is not  evaluated, 
activities lose there coherence  in  achieving  the  ascribed goal."  Han  menar 
också att  accountability-synsättet  som  sätter utvärderingen  av  prestationer 
i förhållande till uppställda  mål  i förgrunden,  ger  beslutsfattaren  en  
referensram när  han  skall fatta  beslut.  I detta synsätt accepteras att  all 
information  är snedvriden  på  ett  eller  annat sätt  men  att  det  gäller att 
minska utrymmet för  subjektivitet.  Ijiri föreslår  consensus  som  
bedömningsgrund för hårdheten i ett mått. Företagsvärde är ett  subjektivt  
mått därför att olika  personer  åsätter ett företag olika värde.  Det  är ett 
mjukt mått därför att  det  är lätt att argumentera för olika värden t.ex. 
utifrån säljar-  respektive  köparperspektiv (ibid).  

Littleton (1953 s. 34)  skriver  "The central purpose of accounting is to 
make it possible for men to reach a calculated judgment of the success of 
the enterprise in rendering its services. Without being the whole of 
accounting purpose, this is the heart of accounting, and therefore the 
center of the structure of accounting theory."  

"Redovisning baseras på  en  analytisk syn på världen och i funktionalistisk 
mening kan  den  ses som  en  uppsättning regler om hur  man  ska kontera 
och rapportera.  1  redovisningens teknologi finns det ingen osäkerhet. 
Redovisning baseras på  total  säkerhet när det gäller orsak och verkan" 
(Mellemvik  et al 1988 s. 105). Den  instrumentella användningen syftar 
alltså till att reducera osäkerhet. Ekonomimodeller lånar sig till att  
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användas som ett språk för att reducera osäkerhet och är därför  en  
användbar stabilisator (ibid). 

Mellemvik et al (1988 s. 104)  skriver  "Thus we regard the intended 
function of accounting to be to reduce uncertainty"  vidare  på  sidan  
105)"Accounting is based on an analytical view of the world, and in a 
functionalist sense it can be seen as a set of rules about how to record 
transactions and how to report. In the technology of accounting there is 
no uncertainty. Accounting is based on a concept of total certainty as 
regards the relation between cause and effect." 

Den  mesta redovisningsforskningen  har  varit funktionalistiskt baserad  
(Hopper  &  Powell  1985)  dvs intrumentellt inriktad. Trots detta  eller 
kanske just  därför  har man  fått  så  många motstridiga  resultat.  Detta  beror 
enligt Hopper  &  Powell  på  att forskarna använt  så  olika  metodologier.  
Utgångspunkten  har  varit  positivistisk men då  verkligheten inte motsvarat 
detta synsätt  har man  försökt införa fler och fler bakgrundsvariabler  så  
att verkligheten framstår  som  alltför svårförklarad. 

Två av  den  interna redovisningens instrumentella uppgifter är 
prissättning och lönsamhetsanalys.  Under  stora delar av detta sekel  har  
prissättningsuppgiften dominerat särskilt (i  Sverige)  efter första och 
andra världskriget när varubristen var stor. Myndigheterna införde då 
priskontroll som utfördes av Statens pris och kartellnämnd (SPK). SPK 
krävde att företagen visade sina kalkyleringsprinciper för att få  dem  
godkända.  

Den  historiska utvecklingen kan användas som  illustration  för att 
användning av ekonomimodeller ändras över tiden. På  20-  och 30-talet 
fördes därför i svenskt näringsliv livliga diskussioner om att 
standardisera terminologi och metoder för kostnadsberäkningar och  1933  
tillsattes  en  kommitté med detta syfte (Liljeblad  1950).  Deras arbete 
mynnade ut i "Enhetliga principer för kostnadsberäkningar" (EP  1934).  
Därefter arbetade  man  fram  en  enhetlig  kontoplan  för verkstadsindustrin  
den  s.k. M-planen som var  klar 1945.  Härefter utarbetades ett flertal 
branschkontoplaner  (ter  Vehn). 

I slutet av fyrtiotalet och i början av femtiotalet pågick  en  debatt i 
tidskriften Affärsekonomi om industriföretagens kostnadsberäkning.  En  
av anledningarna till detta intresse var bl.a. krisårens statliga priskontroll.  
Debatten  i Affärsekonomi gällde närmast  de  fasta kostnadernas 
fördelning, vad vi idag kallar för bidrags-  respektive  
självkostnadskalkylering.  

Tore  Ericsson var direktör på Mab  o  Mya, ett textilföretag i Malmö. 
Textilbranschen upplevde  en  svår  kris under  slutet av femtiotalet och Mab  
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o  Mya finns idag inte längre.  Tore  Ericsson inledde debatten med två 
artiklar  1950  där han behandlade "Eliminering av tidkostnadernas 
fördelning i viktiga, praktiska redovisningsuppgifter"  o  c h 
"Självkostnadens otillräcklighet vid bedömning av alternativa produkters 
lönsamhet".  Han  skiljer mellan produktkostnader och tidkostnader. 
Produktkostnader är rörliga kostnader direkt hänförbara till  en  produkt 
medan tidkostnader är fasta kostnader som på grund av  sin  tidsbundenhet 
inte kan fördelas på produkterna efter rationella grunder. 

Ericsson varnade för överdrifter i redovisningen "Bokföring och 
kostnadsberäkning fick inte bli ett självändamål och resultera i  en  
mångfald sifferfyllda rapporter, som spreds till chefer i olika 
befattningslägen, utan att dessa chefer hade  klart  för sig  den  egentliga 
nyttan med dessa rapporter." Ericsson menade att kostnadsbokföringen 
kunde gå till överdrift och att  man  i många situationer  skulle  bygga sina 
beslut på vad vi idag kallar för  en  bidragskalkyl. Tidkostnaderna  skulle 
man  inte ta hänsyn till eftersom  de  redan fanns där och inte kunde 
användas när  en  period var  slut.  Resurserna kunde inte användas i 
framtiden.  Han  blev kritiserad av bl.a. Ragnar Liljeblad på Asea i 
Västerås som i sina debattinlägg tydligt visar att han inte vill eller inte 
kan förstå Ericssons tankegångar (kanske på grund av rädsla för SPK). 
Liljeblad menade att det i hans bransch var helt otänkbart att prissätta 
produkterna efter marknadspriset eftersom  man  på Asea hade så många 
produkter att det inte vore möjligt att lista ut marknadspriset. (för  en  
utförligare redogörelse  se  Bergevärn & Olson  1987)  

I litteraturen diskuterades kostnader bl.  a.  i förhållande till verksamhetens 
omfattning, efter orsaksförhållanden, i förhållande till produkter och 
efter ansvarsförhållanden.  En del  författare kritiserade att  man  vid 
fördelning av kostnader på produkter endast använt arbetad tid och 
materialåtgång som proportionalitets-faktorer (Riebel  1972, Rummel 
1949  och Frenckner  1953).  Genom att analysera bl.a. företagets inre 
struktur och marknads-förutsättningar  skulle man  kunna hitta bättre 
kostnadsfördelningsgrunder ansåg  de. Rummel  och Riebels idéer 
utvecklades av  Madsen (1971)  som alltså inte var först med att hävda att 
priskalkyleringen  skulle  ligga utanför redovisningen och att 
redovisningen  skulle  utgöra  en  databas för alla  de  olika uppgifter som 
redovisningen  skulle  tillgodose. 

Redovisningen kan sägas  ha  följande uppgifter som är relevanta för 
instrumentell användning av ekonomimodeller (bearbetning av  Madsen 
1971): 
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1. Upplysningsuppgiften  
2. Överskottsuppgiften  
3. Kalkylering/Prissättningsuppgiften  
4. Kontrolluppgiften  
5. Alternativuppgiften  
6. Budgetuppgiften 

Med upplysningsuppgiften menar  Madsen den  elementära uppgiften att 
registrera ekonomiska händelser. Överskottsberäkningen görs för  en  
period. Beräkningarna blir olika beroende vad  de  skall användas till. För 
kalkylering och prissättning är det inte perioden utan produkten som är 
redovisningsenhet och då måste registrering  ha  skett  per  produkt för att 
sådana kalkyler skall kunna göras. Variabilitetsredovisning kallas  en  typ 
av redovisning som prioriterar upplysningsuppgiften  (Madsen 1971). 
Madsen  menar att  all  kalkylering skall ske utanför redovisningen och att 
redovisningsdata skall lagras oförstörda i sitt ursprungliga skick i 
redovisningssystemet. Inga godtyckliga fördelningar skall  heller  göras 
utan i svårbedömbara  fall  skall registreringen göras på närmast högre 
nivå. Det är speciellt punkterna  3, 4  och  5  (i förteckningen ovan) som 
berör internredovisningen och det är  just  där som upplysningsuppgiften 
är viktigast enligt  Madsen. Man  kan säga att redovisningen skall vara så  
objektiv  som möjligt och att alla icke objektiva rapporter skall göras 
utanför redovisningssystemet eller åtminstone på ett sådant sätt att 
ursprungsdata finns kvar tillgänglig för  dem  som vill använda  den  till 
andra typer av rapporter (jfr  kommunikativ  användning). 

Medan kontrolluppgiften riktar  in  sig på förfluten tid (uppföljning) 
behandlar alternativuppgiften framtiden. Med budgetuppgiften ayses att 
planera det närmaste året i ekonomiska  termer.  

"Variabilitetsredovisning söker inte lösa något enskilt 
redovisningsproblem utan vill skapa  en  registreringsram som kan vara 
utgångspunkt för uppbyggnaden av individuella  system  för  de  enskilda 
verksamheterna".  (Madsen 1971 s. 25)  

Polesie  (1976)  använder variabilitetsredovisningen som bas när han inför 
och utvecklar begreppet ändamål i några företags budgetering och 
redovisning.  

Kaplan  (1987)  använder ett liknande begrepp som han kallar aktivitet.  
Kaplan  tycker att proportionalitetsfaktorerna arbetad tid och 
materialåtgång är irrelevanta fördelningsnycklar.  Han  menar att det 
egentligen inte finns några fasta kostnader och att kostnader inte ökar 
med antal tillverkade enheter utan att  de  ökar när  man  differentierar 
produktprogrammet och tillverkar korta serier. Japanerna  har  visat att  de 
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kan få vinster på produkter som amerikanska företag övergivit troligtvis 
på  basis  av felaktiga produktkalkyler.  

Kaplan  säger att internredovisning  har  tre syften och att  man  inte kan 
förena dessa i ett  system: 

1. Prestationsutvärdering  
2. Lagervärdering för det externa bokslutet  
3. Produktkalkylering  

Kaplan  menar att  de  flesta  system  är utformade för lagervärdering i 
första  hand  och att prissättningsproblematiken  då kommer  i andra  hand. 
Kaplan  menar vidare att  man  skall  ha en  databas  som sedan  används  som 
input  till  tre  skilda  system  för  de tre  olika syftena ovan. Dessa  idéer  
utvecklas till  "activity-based costing"  där  man  först samlar olika 
handlingar i  aktiviteter  och  sedan  undersöker  hur  mycket  av  dessa  
aktiviteter som  produkterna kräver.  Andelen av  olika kostnader för  en 
produkt har  förändrats mycket  under  detta  sekel.  Förr  var  
tillverkningskostnaderna  den  största  delen av en produkt.  Numera är ofta 
försäljningskostnaderna  en stor del av  produktkostnaden  men kan  variera 
mycket för olika  typer av produkter.  

Kaplan  (1987)  säger att kostnadsredovisningssystem är kontext-specifika; 
det som är bra för  en  fabrik passar inte nödvändigtvis i  en  annan, 
eftersom tillverkningen ser olika ut i olika fabriker. 

Skillnaden till  Madsen idéer  är främst att  Madsen ger  utrymme för  
kommunikation om  ekonomimodeller medan  Kaplan  vill låsa  fast  sådana  
med  utgångspunkt från  de  funna sambanden mellan  vad som får  kostnader 
att öka dvs proportionalitetsfaktorer  (cost-drivers).  

Hayes  (1977)  säger att  managerial accounting  i  organisationer  vanligen 
uppfattas  som  tillhandahållandet  av information  för att utvärdera 
prestationer.  Det  är att uppfatta prestationsutvärdering  som en aspekt av  
beslutsfattandet. Hayes menar att  managerial accountings  kvantifierbara  
data  inte  kan  ge  en  tillräckligt rik beskrivning  av  prestationer. Hayes 
utarbetar därför  en egen  modell för utvärdering  på basis av tre  
betydelsefulla  contingency-variabler  för prestationsutfall i 
resultatenheter. Alla variablerna behöver inte vara relevanta för alla  
typer av  resultatenheter. Hayes  har  tagit  idéer  från  "contingency-
teoretikerna"  Thompson  (1967)  och  Lawrence  and  Lorsch  (1967). Hans  
modell är  en  utveckling  av de modeller  Thompson  använde i  sin studie. 

En  avdelnings effektivitet beror på tre typer av variabler nämligen  intern  
struktur, ömsesidigt beroende inom resultatenheten och typ av  
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omgivning. Hayes bryter  sedan  ned dessa i operationella variabler såsom 
produktivitet, kostnadsbeteende m.m. 

Vilka instrumentella funktioner skall  jag  då utgå ifrån i undersökningen.  
Jag har  valt  Madsens  indelning  (se  figur  2:5)  därför att  den  är mer 
heltäckande. Prestationsutvärdering enligt  Kaplan  kan ses som att  den  
ingår i kontrolluppgiften, prissättning ingår i kalkylering/prisssättning 
och lagervärdering ingår i överskottsuppgiften.  

1. Upplysningsuppgiften  

2. Överskottsuppgiften  

3. Kalkylering/Prissättningsuppg.  

4. Kontrolluppgiften  

5. Alternativuppgiften  

6. Budgetuppgiften  

Figur 2:5  Ekonomimodellers användning - instrumentella funktioner. 
(Bearbetning av  Madsen 1971) 

2.7 Kommunikativ  användning 

Redovisning är för flertalet människor förknippat med exakthet och 
objektivitet. Att det går att göra  en  acceptabel resultat- och balansräkning 
på olika sätt är för många  en  hemlighet. Något som uppfattas som 
objektivt är subjektivt och människor behöver kanske "semiconfusing  
systems"  (Hedberg & Jönsson  1978)  för att börja kommunicera om 
måtten i redovisningen. Det är detta som  jag  menar med  kommunikativ  
användning av ekonomimodeller. 

Ett område där det finns omfattande forskning ayser anställdas deltagande 
i budgetprocessen. Många forskare  har  sett deltagande som  en  
universalmetod med vilken  man  kan lösa alla organisatoriska  problem.  
Deltagande  skulle  skapa kreativitet, högre produktivitet  men  också ställa 
krav på  en  annan  sorts  ledare nämligen relationsinriktade, som tillåter 
alla  organisations-medlemmar att  delta  i beslutsprocessen.  Men  trots  all  
forskning inom området tycker inte  Macintosh  (1985)  att det är 
tillräckligt utforskat och testat. 

Deltagande i budgetprocessen kan vara både positivt och negativt  (Becker  
&  Green 1962). Om  det är  god  sammanhållning i gruppen och  den  
accepterar  de  uppsatta målen så leder det till  maximal  motivation  och 
effektivitet i budgetprocessen.  Om  målacceptansen finns  men  
sammanhållningen i gruppen är dålig blir effektiviteten  normal. Om 
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målacceptans inte finns så blir utfallet  matt  om sammanhållningen i 
gruppen är låg. Är däremot sammanhållningen hög blir utfallet dåligt och 
leder till produktionsminskning.  Becker  &  Green  drar slutsatsen att 
deltagande kan vara antingen positivt eller negativt helt beroende på 
attityderna i arbetsgruppen. 

Hofstede  (1967)  fick också blandade resultat vid  en  studie om deltagande i 
budgetprocessen i  sex  tillverkande industrier. Chefer på mellannivå och 
högre nivåer som hade deltagit i omfattande  grad  blev motiverade till att 
uppnå budgeten. Chefer på lägre nivå, som bara hade varit med och 
bestämt vissa  standards  var inte motiverade att hålla dessa. 

DeCoster och Fertakis  (1968)  fann i  en  studie om deltagande i 
budgetprocessen att  den  korrelation med  motivation  som erhölls, berodde 
på vilken typ av ledarskap som användes.  Den  bakomliggande orsaken 
kan alltså sägas vara ledarskap  (se  Habermas  1988).  Förutom ledarskap 
fann  de  andra faktorer av betydelse som t.ex. personlighet och 
produktionstakt.  

Schiff  och Lewin  (1970)  fann att deltagande i budgetprocessen ledde till 
att chefer på alla nivåer undervärderade sina möjligheter att skapa 
intäkter och övervärderade  de  kostnader som behövdes.  

Brownell  (1981) gjorde  ett laboratorieexperiment i  form av  ett 
företagsspel där redovisningsstudenter och  chefspersoner deltog. Han  
fann ett samband mellan att vilja bli ledd och  resultat. De som hade  allt  
under  kontroll och fick  delta  i  budgetprocessen  lärde  sig  snabbt och  hade  
goda  resultat, de som  inte fick  delta  däremot  hade  sämre  resultat. Bland 
dem som  inte  hade  kontroll själva  (ville  bli ledda),  hade de som  slapp  
delta  i  budgetprocessen  goda  resultat  medan  de som deltog hade  sämre. 
Dessa  resultat kan man  jämföra  med vad  Johansson  (1989)  säger  om  
ekonomisystemanvändare.  En del  använder  det  självständigt och  kreativt  
s.k. konstflygare medan andra föredrar att vara s.k.  autopiloter  dvs  de  
vill att  systemet  skall styra  dem. (se  aysnitt  1.1  &  1.2) 

Forskningen om deltagande i budgetprocessen visar alltså på resultat som 
inte är helt entydiga.  En  förklaring till detta kan vara att  den  
kommunikativa användningen av ekonomimodeller fungerar mer eller  
mindre  väl. 

Många forskare  har  argumenterat för att  man  bör  se  redovisning utifrån 
flera  perspektiv samtidigt  (Boland  1979,  Boland  & Pondy  1983, Hopper  
&  Powell  1985). Det  innebär t.ex. att  både  konstflygare och  autopiloter  
behövs  samtidigt  i ett företag.  Det  behövs  både  människor  som  vill bli 
styrda och sådana  som  arbetar  mer  självständigt.  Det  behövs  
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förändringsagenter såväl som bakåtsträvare, kamrerare såväl som 
kreatörer, bevarare såväl som entreprenörer osv.  

En del  organisationer befordrar  en  kultur där frågvishet och nyfikenhet 
främjas (Shrivastava  1983).  Organisationens medlemmar uppmuntras att 
fortlöpande söka och förvärva  information  som kan vara direkt eller 
indirekt  relevant  för deras uppgifter. Denna  information  kommuniceras 
oftast från mun till mun;  man  talar med varandra. Ekonomimodeller kan 
användas så att  de  främjar kommunikation.  

Om  ett företag tillverkar ett antal komponenter till  en  produkt och  de  kan 
legotillverka någon av dessa till ett lägre pris än  den  egna 
tillverkningskostnaden undrar  man  vad det kan bero på. Några alternativa 
svar finns:  

1. Legotillverkarens kalkyler är fel.  
2. Våra kalkyler är fel.  
3. Legotillverkaren är effektivare när det gäller omkostnader.  

Nu  inställer sig frågan vilka kostnader som skall hänföras till  en  produkt.  
Om  vi skickar  en  försäljare till  Mallorca  vad är då det för kostnad? Skall  
den  hänföras till produkterna eller ses som  en del  av vinsten eller som 
försäljningskostnad för framtida försäljning. Detta är frågor som  man  
måste komma överens om. Hur gör  man  det? Här kommer  den  
kommunikativa användningen  in.  

I sina kompendier från Handelshögskolan i  Göteborg  behandlade  
professor ter  Vehn på 60-talet utförligt vad som menades med 
kalkylmässiga kostnader i produktkalkyler: "Med kalkylmässig kostnad 
förstås värdet av  de  nyttigheter, som uppoffras i och för åstadkommandet 
av  en  ekonomisk prestation. Det är alltså ej av betydelse, huruvida pengar 
utgivas för nyttigheter utan huruvida nyttigheter förbrukas genom 
produktion eller vid försäljning. Avgörande är uppoffringen, ej utgiften. 
Även förbrukningen av  en  nyttighet, som aldrig  har  förorsakat och ej  
heller  kommer att förorsaka någon utgift, utgör  en  kostnad.  Har en  
nyttighet erhållits som gåva, är uppoffringen av denna nyttighet att 
betrakta som  en  kostnad, fastän denna ej  har  kostat något.  Om  nyttigheter, 
som tillverkats i det egna företaget, förbrukas i fabrikationen, utgöra 
även dessa  en  kostnad trots att  de  kanske ej förorsakat några 
tillverkningskostnader. Ä andra sidan hör långt ifrån allt, som kostat 
något, till kostnaderna.  En  inköpt tomt hör ej till kostnaderna, då  den  icke 
förbrukas.  Till  och med det som förbrukas i företaget utgör ej alltid  en  
kostnad, nämligen i  de  fall,  då förbrukningen ej sker i och för 
åstadkommandet av  en  prestation. Således är  en  firmas bidrag till ett 
välgörande ändamål utan tvivel  en  uppoffring av nyttigheter  men  ej 
någon kostnad."  Men  meningarna var och är mycket delade om vilka  
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kostnader som skall fördelas i produktkalkyler och det behöver  man  
kommunicera om i företagen.  

En  viktig fråga är i vilken utsträckning medarbetare på olika nivåer 
själva  har  frihet och möjlighet att använda ekonomimodellerna på olika 
sätt och även utforma sina egna ekonomimodeller. Ett överordnat syfte 
med ekonomimodeller är då ur instrumentell synvinkel att minska 
osäkerheten  men  ur  kommunikativ  att ta fram osäkerheten, erkänna  den  
och diskutera sig fram till  konsensus  (Habermas  1988).  

Vilka kommunikativa funktioner skall  jag  utgå ifrån i  min  undersökning?  
Jag har  utifrån främst Mellemviks  et  als  (1988)  genomgång  samt  Hayes 
artikel från  1983  valt följande:  

1. Myter - skapa föreställningar 

och förväntningar 

Redovisningssystem är ofta uppbyggda kring myter  (Boland  & Pondy  
1986)  för att skapa förståelse av omgivningen i ett existerande 
värdesystem. Hedberg & Jönsson  (1978)  säger t.o.m. att systemen  binder  
organisationer vid gårdagens föreställningar.  

En  myt är  en  beslutsfattares föreställningar om verkligheten (Hedberg & 
Jönsson  1978)  och innehåller ofta idéer om orsak-verkan-samband i 
företaget.  En  myt ligger ofta till grund för företagets strategi. 

Det förflutna hjälper  en  att förstå det närvarande (Weick  1979).  Myter 
gör att  man  inte behöver ifrågasätta allt vid varje tidpunkt.  En  myt eller  
en  ideologi är  en  idé om  en  uppsättning frågor som är viktiga för 
organisationen, det är tro snarare än vetande  men  minskar till synes 
osäkerheten i besluts- och kontrollprocesser. Ekonomimodeller bidrar till 
att skapa föreställningar och förväntningar och att förstå världen och 
göra visioner om framtiden.  

2. Legitimering  

Olika aktörer kan legitimera sina handlingar för omvärlden genom 
ekonomimodeller.  De  flesta organisationer måste legitimera sitt 
resursanvändande. Legitimering innebär att  man  utformar innehållet i 
ekonomimodellen så att  man  motiverar  sin  existens uppåt i 
organisationen. Legitimering kan också förekomma utåt mot företagets 
ägare eller andra intressenter som kunder och leverantörer.  
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Legitimering kan också förekomma nedåt i organisationen i  den  
betydelsen som  Weber (1968)  ger auktoritet när han skiljer mellan makt 
och auktoritet. Makt innebär att  man  tvingar medan auktoritet uppstår när  
de  underordnade ser ledarens  roll  som  legitim.  Egentligen är det ju då  de  
underordnade som legitimerar/är överens med chefen.  

3. Filter 

En  ekonomimodell kan fungera som  en  karta eller bild av organisationen 
och definierar då vad som är  relevant  (Hayes  1983). Modellen  filtrerar  
information  och bestämmer t.ex. att betalningar skall registreras  men  inte 
undertecknandet av kontrakt. 

Filtrering av information kan  vara  både positivt  och  negativt. Filtrering 
kan  förekomma  både  uppåt (i samband  med legitimering)  och nedåt (i 
samband  med  makt) och  på  samma nivå i  organisationen  och  kan  
underlätta  kommunikation.  Ackoff  (1967 s. 147)  säger "It  seems  to  me  
that they  (managers)  suffer  more from an over  abundance of  irrelevant 
information"  istället för  som  ofta  antages  beslutsfattare saknar  relevant 
information  "lack  of  relevant information".  (jfr  information  overload)  

4. Makt 

Ekonomimodeller kan användas för att skapa och vidmakthålla makt då  
de  både innehåller och manipulerar  information.  Makt innebär då att  man  
utformar ekonomimodellen så att  man  kan styra andra för att begränsa 
deras handlingsfrihet. Makt utövas nedåt i organisationen.  

De  som  har  mest makt kan bestämma vilka ekonomimodeller som skall 
anses relevanta. Ett sätt att lättare uppnå  konsensus  är att samtalen är fria 
från ojämn maktfördelning dvs kommunikationen är fri från auktoritär 
dominans och hierarkiska relationer. Ett sådant samtal kallar Haberrnas 
för ett idealt samtal. (Habermas  1988) 

5. Hantera konflikter 

(både skapa och underhålla) 

När det finns beroendeförhållande mellan sociala aktörer uppstår 
konflikter om aktörerna inte  har  samma värderingar. Ekonomimodeller 
reflekterar konflikter och oenighet mellan aktörerna kring såväl mål som 
medel och även vidmakthåller och t.o.m. skapar konflikter. 
Ekonomimodeller filtrerar fram konflikter. Att denna uppgift ingår  
bland de  kommunikativa betyder att  man  genom kommunikation även kan 
lösa konflikter.  
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6. Tolkning av problematisk 
situation 

En  viktig uppgift för ekonomimodeller är att tolka och förstå  den  
problematiska situationen.  (Boland  1979)  (Problematisk  situation  
diskuteras  under  aysnitt  2.8.)  Ekonomimodellerna måste då göras av 
personer som kan verksamheten om  de  skall vara till hjälp i verksamheten 
för  de mindre  kunniga.  Men de mindre  kunniga blir kunnigare genom att  
delta  i utvecklandet av ekonomimodeller.  

1. Myter - skapa föreställningar 

och förväntningar  

2. Legitimering  

3. Filter 

4. Makt  

5. Hantera konflikter 

(både skapa och underhålla)  

6. Tolkning av problematisk  
situation 

Figur 2:6  Ekonomimodellers användning - konununikativa funktioner.  
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Ekonomi 
modell 
instrumen-
tell  any.  

2.8 En  helhetssyn; två aspekter samtidigt. 

Figur: 2:7  Bearbetning av  Boland.  

Ekonomimodeller behövs och används i problematiska  situationer som  
finns  eller kan  uppstå.  Problematisk situation  är någon typ  av  
problemsituation, ett  problem som  skall lösas  (Mason  & Mitroff  1973,  
Boland  1979,  Häckner & Nilsson  1994). Eftersom  ekonomimodeller inte 
behöver vara sanna i  den meningen  att  de  avbildar verkligheten  korrekt 
eller  avbildar  en  sann  verklighet måste  de  kommuniceras.  Den  
problematiska  situationen  behöver diskuteras och undersökas  med  hjälp  
av  flera ekonomimodeller.  Om en  ekonomimodell upplevs  som  sann  av  
alla aktörer behöver  den  inte kommuniceras.  Men  verkligheten  kan  
snabbt förändras och  då  måste  kanske  ekonomimodellen revideras. 
Ekonomimodeller påverkar inte bara  de  olika funktionerna sekvensiellt 
utan påverkas också  av dem;  ömsesidigt  beroende, se figur 2:7  (Boland  
1979,  Mellemvik  et al 1988). 

Vad är användning? 

Med användning menar  jag  dels att reducera osäkerhet det som 
framförallt sker genom instrumentell användning och dels i  form  av  
kommunikativ  användning.  Den  senare ayser att föra  dialog  om 
ekonomimodellerna,  en dialog  som särskilt syftar till sådan användning 
som anges i figur  2:9. Men  det gäller även att vara öppen för annan typ 
av  dialog  om ekonomimodellerna som visar på att  de har en  funktion 
eller  roll.  Användning ayser att angripa  den  problematiska situationen 
som finns eller kan uppkomma och utan problematisk  situation  blir det 
ingen användning. 

Johansson & Östman  (1992)  säger att  en  aktör använder ekonomimodeller 
på åtminstone tre sätt:  Till  att fatta egna beslut, för självbekräftelse och 
för inlärning. Det första kan kopplas till instrumentell och  de  två senare 
till  kommunikativ  användning. Med hjälp av ekonomimodeller kan  man  
utvärdera om  man har  uppnått  de  mål  man haft.  Ekonomimodellerna 
bidrar till  en  långsiktig kunskapsuppbyggnad.  De  menar vidare att  
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stimulerar till  en  lärprocess om  den  egna verksamhetens effektivitet och 
till åtgärder att förbättra  den.  Dessutom kan ekonomimodeller användas 
som ett medel i kommunikationen mellan över- och underordnad. Dels 
nedåt  men  också uppåt dvs  den  överordnade ställer krav nedåt och  den  
underordnade känner behov av  en dialog  kring ställda kray. För det 
tredje kan ekonomimodeller användas som ett inslag i 
verksamhetsförloppet som sådant (ibid). Källström  (1993)  var mycket 
instrumentelit inriktad när han ville utforma och studera 
beslutsstödsystem i några företag.  Han  fann emellertid att beslutsstöd 
snarare var att understödja deltagandet i  en social dialog under  komplexa 
beslutsprocesser än att ta fram  data  ur ett datorstött  system.  

Beslutsorientering Handlingsorientering  

passiv  användare  aktiv  användare 

sekventiell 	kausalitet ömsesidig kausalitet 

styrning av styrning med  

Figur 2:8  Bolands två aspekter på ekonomistyrning. 

Både  Boland  (1979)  och  Macintosh  (1985)  poängterar betydelsen  av den 
teknologi  ett företag använder.  Man  måste kunna verksamheten för att 
veta vilken  information som  är  relevant.  Boland  menar att  en del  
systemkonstruktörer  ser  aktörer  som  aktiva sökare  av information  
medan andra snarare  ser dem som  mottagare  (se figur 2.8).  I själva 
verket är aktörer inte bara  av det  ena  slaget  utan  man  bör använda båda 
synsätten  samtidigt.  Olika aktörer behandlar  information på  olika sätt.  En 
del  är mycket analytiska och samlar mycket  information.  Andra vill  ha  
litet  information  och är snabba att handla. Några vill  ha  mycket  
information som man  diskuterar  med  andra.  (Driver  &  Mock  1975,  
Macintosh  1985)  

Bergström & Lumsden  (1993)  finner att ju större företagen är ju aktivare 
använder  de  ekonomimodeller.  De  talar visserligen om ekonomisystem  
men  det framgår att  de  menar vad  jag  kallar ekonomimodeller. Det kan  
man  uppfatta som om ekonomimodellerna hjälper företagen att förstå 
och tolka det som händer i organisationen.  Om  organisationen är liten så 
behöver  man  ingen avbildning utan kan förstå verkligheten ändå.  Man  
kan kommunicera, tala om det som händer i verkligheten utan 
formaliserade ekonomimodeller. Ju större företaget blir ju svårare blir 
detta och  man  behöver  en  karta för att hitta rätt.  Ur  analytisk synvinkel 
kan  man  bedöma om ekonomimodellerna avbildar företaget på ett 
verklighetstroget sätt eller ej.  Men  i ett mer subjektivt perspektiv är det 
människorna som skapar  sin  sociala verklighet och  den  kan uppfattas 
olika av olika människor. Aktörernas verklighetsbilder är då olika och 
måste kommuniceras för att  de  om möjligt skall uppnå  konsensus.  Att  
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man  behöver tala om båda aspekterna samtidigt visar diskussionerna 
redan på 50-talet  (se  aysnitt  2.6). 

2.9  Beskrivningsmodell 

Ekonomimodellers funktioner vid användning 

kommunikativ  

1. Upplysningsuppgiften  

2. Överskottsuppgiften 

3. Kalkylering/Prissättningsuppg.  

4. Kontrolluppgiften  

5. Alternativuppgiften  

6. Budgetuppgiften  

1. Myter - skapa föreställningar  

och förväntningar  

2. Legitimering  

3. Filter 

4. Makt  

5. Hantera konflikter 

(både skapa och underhålla)  

6. Tolkning av problematisk situat.  

Figur 2:9  Beskrivningsmodell. 

Med tänkt användning menar  jag  funktioner som  jag  tagit ur teorin 
medan realiserad användning är  de  funktioner som  jag  hittat i  de  tre 
fallföretagen  (se  figur  2:9).  

Varför är  det så  svårt för användare  av  ekonomimodeller att använda  
dem som  teorin säger att  man  bör?  Vad  är  det som  gör att teorierna är 
svåra att applicera i praktiken? Människor tycks göra  som de  vill,  men  
varför vill  de  inte göra  som  teorin föreskriver? Varför utvecklar  man  
inte lärandesystem när  man  inte  kan sin  verksamhet  som  Earl &  Hopwood  
talar om?  För att kunna svara  på  dessa frågor måste  man  ta reda  på  hur  
ekonomimodeller faktiskt används i företag. Forskningsfrågan:  Hur  
används ekonomimodeller i praktiken?  

Användning - instrumentell 

tänkt 

användning 

realiserad 

användning  
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3  METOD  

3.1  Metodsynsätt 

Arbnor & Bjerke  (1994)  använder beteckningen aktörssynsätt för det 
metodsynsätt  jag  använt. Samtalsmetoden kallar  de dialog  och 
respondenterna är aktörer i  de  organisationer  jag  undersöker. 

Analytiska synsättet  
4 	 

Systemsynsättet  
4 	  

Aktörsynsättet  
4 	  
Förstående kunskap 	Förklarande kunskap 

Subjektivism 	Objektivism  

Figur 3:1  Bearbetning av Arbnor & Bjerke  (1994).  

Forskning  inom socialvetenskaperna innehåller olika antaganden  om  
verkligheten  (Burrell  &  Morgan 1979) som styr  sättet att angripa ett  
forskningsproblem  och också valet  av forskningsproblem.  Ontologiskt är 
världen alltifrån  objektiv,  likadan för alla, möjlig att undersöka, verklig 
och tränger  sig på  oss  eller  också  ser vi  världen utifrån oss själva och  
ingen ser  därmed världen  på  exakt  samma sätt. Nominalism  betyder  att  vi  
bara  har  satt  namn  på  fenomen  men  att dessa namn bara är artificiella 
kontruktioner och  betyder  olika för olika människor, allting behöver 
därför definieras innan  vi kan  veta att  vi talar om  samma saker. Detta 
gäller enbart  den  sociala verkligheten och  man kan  naturligtvis också  ha  
åsikter  om vad som ligger  utanför och  vad som ligger  innanför  men jag 
ser det som om  varje  kultur har  åtminstone  en hård  verklighet  som  inte 
behöver ifrågasättas och  som  är mätbar och  realistisk. Den  sociala 
världen  består av  människor och människosynen i  det  subjektiva  
perspektivet  är att betrakta  henne som fri,  hon  har en fri  vilja att själv 
välja sina handlingar och att  det  därmed inte finns några naturlagar  som 
styr  hennes handlingar.  Det  deterministiska synsättet betraktar människan  
som en produkt av sin  miljö.  Av  detta konstruerar  Burrell  &  Morgan  
fyra sociologiska paradigm där gränserna skall  ses som relativt  flytande  
(se figur 3:2). 
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Förändring  

Radikal  humanism 	Radikal  strukturalism 

Subjektivt 	 Objektivt 

Tolkande sociologi 	Funktionalistisk sociologi 

Denna studie  111  

Stabilitet  

Figur 3:2  "Fyra sociologiska paradigm" bearbetning  av  Burrell  &  
Morgan (1979)  och  min  positionsbeskrivning  av studien.  

Skall  man  studera  kommunikativ  användning  så har det en  stark  koppling 
till  dialog. Den  instrumentella användningen  kunde kanske alternativt  
studeras inom ett  objektivt  fält  (som jag  redovisat i aysnitt  1.1  tyckte  jag  
att  det var  svårt att  få  någon djupgående kunskap  om  användningen  av  
ekonomimodeller genom  en  enkät).  Den  kommunikativa användningen 
fångas emellertid bättre  med  ett aktörsynsätt och  ligger då  i  de  subjektiva 
fälten ovan.  Eftersom jag  vill studera  den  kommunikativa och 
instrumentella användningen  samtidigt  väljer  jag  ett aktörsynsätt.  (se  
Silverman  1993, Miles  & Huberman  1994) 

3.2  Tillvägagångssätt 

I detta aysnitt redovisas litteraturstudie, hur valet av företag,  
respondenter  och datainsamling  har  gått till.  

3.2.1 Litteraturstudie 

Vid en  explorativ undersökning  går man  ut i "verkligheten" 
förutsättningslöst och utan alltför mycket  teoribelastning. Successivt  när 
verkligheten behövde förstås sökte  jag litteratur som skulle  hjälpa  mig  att 
bättre förstå.  Norman  Macintosh  bok  "The social Software  of Accounting  
and Information Systems" (1985), som  innebar ett genombrott för att 
systematisera och sammanställa  forskning som har  att göra  med 
kommunikativ  användning,  gav mig  många referenser i vilka  jag  hittade  
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nya referenser osv.  Min  handledare  har  också givit  mig  ytterligare 
intressanta artiklar att studera. I tidskriften  Accounting, Organizations  
and  Society,  som  ju varit föregångare i att publicera artiklar  som  baserats  
på just  fallstudier,  har jag  hittat många relevanta artiklar att studera.  Jag 
har  även gått igenom tidskrifter  som  Harvard  Business  Review,  som  är 
praktikerinriktad,  men  även  mer  traditionella  såsom The  Accounting 
Review,  Management Science  och  Management Studies  och  resultatet har  
blivit  en del  relevanta artiklar.  

3.2.2 Val  av företag och  respondenter 

Min  studie är explorativ och forskningsfrågan  har  vuxit fram.  Min  första 
fråga var vilka  problem  som var förknippade med redovisningssystem 
och hur  de  kom i dagen när  man  byter  system. Jag  började därför att 
studera processen att byta datorstödet till redovisningssystemet, vilket 
kunde leda till att  man  också bytte redovisningssystem.  Sedan  preciserades 
frågan alltmer och blev  den  nuvarande. Idén med att välja företag som  
just  bytt datorstöd var att  de  förväntades vara mer uppmärksamma och 
villiga att diskutera ekonomimodellers användning. Östman  (1973)  
uttrycker att han tror att själva bytet  har en  katalysatorisk effekt. Det är 
då lättare att få reda på hur det upplevs  nu,  om användningen varat 
tillräckligt länge efter bytet.  

Glaser  och  Strauss  (1967)  beskriver hur  man  genererar teori med hjälp 
av jämförande analys.  De  använder något som  de  kallar för teoretiskt 
urval för att välja ut undersökningsobjekt. Hur många grupper  man  
kommer att  ha  och hur mycket  data man  skall samla  in  på varje grupp 
bestäms av teoretisk mättnad, djupet på urvalet och datainsamlingsteknik. 
Mättnad bestämmer hur många undersökningsobjekt  man  behöver och 
uppnås genom samtidig insamling och analys av  data.  När  en  kategori är 
mättad går  man  vidare till nya kategorier för att mätta även dessa.  Man  
kan använda obegränsat många olika datainsamlingstekniker. Olika sätt att 
skaffa  data  om samma sak ger större förståelse därför att  man  ser saken 
från olika håll.  Man  skall vara flexibel och anpassa sig till  den  kategori  
man  är i.  Man  skall välja ut objekt tills  man  är säker på att kategorin är 
mättad. Mättad är  den  när ingen ytterligare  information  kan hittas. Alla 
kategorier är inte lika relevanta och därför behöver inte 
undersökningsdjupet vara lika på alla kategorier.  De  mest förklarande 
kategorierna skall mättas så grundligt som möjligt. Knappa resurser skall 
inte satsas på att mätta  mindre  förklaringsrika kategorier utan  de  skall 
satsas på  de  mest förklarande.  

Glaser  och  Strauss  har  varit idékälla för mitt urvalsförfarande. Hur  jag 
har  valt företag är något slumpartat.  En  första förutsättning var ju att  jag  
fick komma  in  i företagen och göra intervjuer och att intervjupersonerna  
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var villiga att aysätta  den  tid som behövdes. Dessutom var det bra om 
resvägen inte blev ett  hinder  för besök.  

De  undersökta företagen var alla större företag med över tusen anställda. 
Eftersom mycket tyder på att ekonomimodeller används frekventare i 
stora företag i jämförelse med  mindre  (Bergström & Lumsden  1993).  
Deras hypotes att ekonomimodeller används i högre utsträckning i större 
företag som hjälpmedel för styrning och som också visade sig få starkt 
stöd är ett  argument  för att välja större företag som undersökningsobjekt. 

Bergström & Lumsden fick också stöd för att högre utbildade 
företagsledare använder ekonomimodeller i högre utsträckning för 
styrning än sådana med låg utbildning. I större företag är chefer oftare 
anställda och inte ägare varför det är vanligare att dessa rekryteras på  
basis  av utbildning. Detta är ett  argument  för att välja större företag. 

Mitt första  fall  blev  ett verkstadsföretag  som jag  kallar  Hydro.  Det var 
det  första företag  som  visade  sig villigt  att släppa  in mig  för att göra 
långa tidskrävande intervjuer  med  personalen.  Hydro  hade  
lönsamhetsproblem och  hade  nyligen infört Epok trots att  jag hade  tänkt  
mig  ett företag  som  infört  Epos. Jag  kontaktade därför Epoks leverantör 
Edebe för att  gå  deras  kurs  i  hur  detta datorstöd fungerar.  Jag anser det  
nämligen nödvändigt att  ha en del  kunskaper i  de  datorstöd företagen 
använder för att kunna kommunicera tillfredsställande  om  ekonomiska  
rapporter  m.m.  Hydro  hade en  redovisning  som  starkt koncentrerade  sig 
på  prissättning och kostnadskontroll. I  Hydro  intervjuade  jag 16  
befattningshavare i  cirka en  timme vardera.  Jag  fick hjälp  med  urvalet  av  
aktörer  av den  redovisningsansvarige i företaget.  Jag  samtalade också  
med  aktörerna  om  vilka  personer som var  lämpliga att tala  med  och  hade  
också tillgång till  Hydros  organisationsschema  samt dokument om  vilka  
som  deltagit i  projektet  att byta redovisning m.m.  

Det andra fallet blev ett kommunalt energiverk. När det gäller lönsamhet 
var Energiverken ett kommunalt verk och deras kostnader omvandlades 
till intäkter i  form  av konsumenternas taxor. På Energiverken i  Göteborg  
hade  man just  genomfört ett projekt för att byta redovisning.  De  hade 
implementerat  Epos  och  en  ny  kontoplan. Jag  gjorde  20  intervjuer med 
personer som antingen var budgetansvariga eller på annat sätt var 
användare av  de  nya ekonomimodellerna. Dessutom ingick personer som 
deltagit i projektarbetet och några som arbetade på ekonomiavdelningen. 
Även här fick  jag  hjälp med urvalet av aktörer och det var främst 
ekonomichefen som hjälpte mig att hitta i  den  stora organisationen. 

När  jag  analyserat resultaten av intervjuerna i dessa båda företag insåg  
jag  att det inte var nödvändigt att studera företag som  just  bytt 
redovisning. Det kanske till och med  skulle  vara  en  fördel med ett företag  
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där användandet av ekonomimodeller hade  en  viss stabilitet dvs att uttala 
sig om något som  man  ännu inte  har  så stor erfarenhet av kan vara svårt.  
Jag  ville också att företaget  skulle  vara lönsamt och det företag som  jag  
valde var det som  jag  kallar  Kobra. Jag  hade också turen att bli insläppt. 
Det var ett företag i textilbranschen utan lönsamhetsproblem.  Kobra  hade 
dessutom monopolställning på vissa av sina produkter varför  jag  tyckte 
det  skulle  vara speciellt intressant att studera deras kostnads-redovisning.  
Jag  studerade inte hela företaget utan  en  av divisionerna som  jag  kallar  
Alfa. 

Jag har  gjort  13  bandade intervjuer och några ostrukturerade, obandade. 
Dessutom  har jag  regelbundet  haft  samtal med divisionscontrollern.  De  
bandade intervjuerna gjorde  jag  med controllers på olika nivåer, 
resultatansvariga, säljchefer och andra chefer. Urvalet av aktörer gjorde  
jag  själv med utgångspunkt från företagets organisationsschema  men  
samtalade med divisionscontrollern om vilka  jag  valde, eftersom han ville 
informera dessa om att  jag  hade företagsledningens godkännande för 
mina intervjuer.  Kobra  hade inte implementerat något nytt datorstöd eller 
ny redovisning när  jag  kom  in  i bolaget.  Under  tiden blev det emellertid 
igångsatt ett projekt där  man skulle  byta datorer och därmed  se  över alla 
befintliga  system. 

Jag har tre  fall,  två företag  som  antas  ha  vinst  som mål.  Hydro  och  Kobra  
är företag i denna  mening,  medan Energiverken inte  får ha  vinst  som 
mål.  Vinst för Energiverken  betyder  nämligen ofta att  man har  för höga 
taxor.  Målet  för Energiverken är att varken  ha  vinst  eller  förlust.  Nu har 
man  emellertid sidoordnad verksamhet  som kan  vara vinstgivande.  Så vad  
är  då  Energiverkens  mål. Jo, det  är att vara  så effektiv som  möjligt  så  att 
abonnentpriserna blir låga i jämförelse  med  andra energiverk.  

3.2.3  Insamling och analys av  data  i  fallen  

Douglas  (1976)  säger att det är viktigt att forskaren klargör för sig själv 
vilka som är målen med  en  undersökning han vill göra därför att detta 
bestämmer  de  generella metoderna som  man  skall använda vid 
datainsamlingen. När  man  klargjort målen skall  man  fråga vilket resultat  
man  kan förvänta sig. När  man  gör det skall  man  använda  den  
förförståelse som  man har  om problemområdet.  Han  säger att alla 
människor  har  förförståelse av samhället genom att  de lever  och deltar i 
det. Detta kallar han allmän kulturell förståelse.  

Sedan  skall forskaren fråga sig vilken forskningsdesign som kan ge 
möjlighet att uppnå målen och  de  förväntade resultaten. Härefter skall han 
tänka ut vilken metod som vore  ideal men  vilken som kanske är praktiskt 
tillämpbar.  Han  bör  sedan  också fundera över om han kan få  de 
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förväntade resultaten och uppnå undersökningsmålen med  den  praktiskt 
tillämpbara metoden. 

Vilka  var då  målen  med min  undersökning. När  jag  startade  var målet  att 
generera  ny  kunskap  om  förhållanden i företag  som  påverkar deras 
utformning  av  ekonomimodeller. Vilket  resultat  förväntade  jag mig? Jag  
trodde att  jag skulle  finna förklaringsfaktorer  hos  egenskaper  hos  
enskilda människor, i mänskliga  relationer  och i psykologiska  processer  i 
företagen. För att upptäcka och förstå allt detta trodde  jag mig  behöva 
vara i ett företag  under  lång  tid  och verka där. Inte bara i  en funktion  
utan arbeta  på  flera ställen för att lära känna företaget.  Men  denna metod 
ansåg  jag skulle  ta alltför lång  tid  och  om jag ville få  inblick i flera 
företag  var den helt  otänkbar. Istället satsade  jag på  djupintervjuer  med 
personer som jag  trodde  hade  mycket  information  att bidraga  med.  
Urvalet  av personer var  viktigt.  Jag kan aldrig  undersöka  så  många 
företag att  jag kan  uppnå generaliserbarhet  men det var heller  inte syftet. 
Otley  (1980) som  visserligen vill utveckla  contingency-teorin ytterligare, 
förordar fallstudier  av  ett  fåtal  företag därför att  han  tycker att 
multivariatanalys  av  korta enkätsvar inte  ger  mycket insikt. 

För att genomföra  en  intervju krävs att intervjupersonerna är villiga att 
aysätta  den  tid som behövs. Det tror  jag  att  de  oftast  har  större 
benägenhet att göra om forskaren  har  företagsledningens stöd och att  de  
upplever att  de  själva får ut något av samtalet. För att samtalet skall bli 
givande för bägge parter tror  jag  som  Becker (1970)  att  man  måste välja 
sida. I  den  mån  man har  några åsikter eller  information  att ge 
intervjuobjektet så måste  man  göra det. På så sätt kan intervjupersonen 
känna att han får ut något av samtalet. Att lyssna är viktigt eftersom  en  
viktig funktion är att personen ifråga får möjlighet att prata av sig.  Men 
jag  tror att, trots att risken för styrning finns, intervjupersonen kan känna 
sig lurad om det bara är han som pratar. Arbnor & Bjerke  (1994)  säger 
att ärlighet måste prägla samtalet.  Man  måste träda  in  i det utan 
förutfattade meningar för att efteråt  ha  fått ny kunskap.  

Jag  intervjuade  en person  som sade sig  absolut  inte  ha  någon tid att aysätta  
men  som  sedan  talade med mig i nära två timmar. Uppenbarligen måste 
han  ha  tyckt att samtalet var givande även för honom. Kanske var det att 
någon lyssnade på hans idéer. När  jag  gjorde intervjuer på ett av 
företagen sade  en  av intervjupersonerna efteråt att det var så lätt att prata 
med mig. Anledningen till det tror  jag  var  just  samtalsmetoden.  Min  
erfarenhet  har  visat att många intervjupersoner tycker att det är nervöst 
att bli intervjuade.  De  känner det som  en  examenssituation. Detta gäller 
framförallt före intervjun. Efteråt inser  de  att det inte var frågan om att  
visa  kunskaper. Många tycks emellertid vara väldigt osäkra och rädda om  
sin prestige. De  tror att forskare och  folk  från universitetet är allvetare. 
Beror detta på att vi talar olika språk?  Eller  beror detta på att forskaren  
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intar  en roll  av att veta bättre, vilket han inte alltid gör  men  hans starka 
sida är att han går metodiskt tillväga och försöker hitta systematiken i 
verkligheten. 

Intervjuguiderna  (se  bilaga) använde  jag  som  en  hjälp att få med ett visst 
antal frågeställningar och frågorna kunde komma i  en  helt annan ordning. 
Ibland behövde  de  inte  ens  ställas eftersom aktören redan hade redogjort 
för frågeställningen i  sin  egen berättelse. Vid samtalen framkom att det 
var ekonomimodeller  man  talade om och det motiverade också valet av 
det tredje företaget. Där blev det än mer tydligt eftersom aktörerna inte 
visste var ekonomimodellerna kom ifrån, från redovisningen eller något 
statistikprogram. Det var för  dem  inte särskilt viktigt. 

Det är väldigt svårt att ställa frågor om  kommunikativ  användning.  Folk  
vill tala om ekonomimodeller instrumentelit annars tror  de  att  de  inte 
framträder som seriösa medarbetare.  Jag  valde inte ut  de  
ekonomimodeller som aktörerna  skulle  tala om utan det var  de  som talade 
om  dem  som  de  såg som relevanta.  Jag  hade inte som syfte att kartlägga 
vilka ekonomimodeller som fanns, utan det var att diskutera aktörernas 
användning av sina ekonomimodeller. 

Intervjuerna i alla  tre  företagen bandades och  jag skrev  ut  dem  ordagrant. 
Varje intervju analyserades före nästa för att eventuellt ställa 
kompletterande frågor till nästa  respondent  osv.  Både  före,  efter  och  
under tiden  för intervjuerna samlades  diverse skriftlig information 
(såsom  årsredovisning m.m.)  in om  företagen. I  Hydro  handlade 
intervjuerna  om  hur  bytet  av  datorstöd,  kontoplan  och ekonomimodeller 
gått till,  hur  mycket intervjupersonerna deltagit,  vad de  ansåg  om  
genomförandet och  om de var  nöjda  med resultatet. På  Energiverken 
handlade intervjuerna  om  varför  det  blivit aktuellt  med byte av  datorstöd, 
vem  som  deltagit,  hur  besluten  hade  fattats,  hur  den  nya redovisningen 
vuxit fram och  vad de  intervjuade/aktörerna  hade  för åsikter  om den  nya 
redovisningen och  de rapporter  dvs ekonomimodeller  de  fick m.m. 
I  Alfa  slutligen handlade  samtalen om  vilka ekonomimodeller  man  
använde och  hur  man  använde  dem  i styrningen  av  företaget. 

Hakel  et al (1982) beskriver  i  sin  bok "Making it  happen"  hur  en  forskare 
misslyckades i ett  projekt  därför att  han  identifierades  med en  viss 
avdelning och inte sågs  som en  oberoende  person  i  en  konfliktsituation. 
När  jag hade en av  mina första  kontakter med  Hydro  AB så  poängterade  
jag  vikten  av  att  jag som  forskare sågs  av  mina intervjuobjekt  som en  
oberoende  figur  och inte någon  som kom  från ekonomiavdelningen  eller  
associerades  med  någon annan avdelning.  En av ledningsgruppens  
medlemmar visade  då en  förvånad  min  och sade att  det  inga  konflikter  
fanns i företaget. Något  som  inte stämmer  med den bild jag har  fått  av  
Hydro  AB.  Tvärtom finns  det  otaliga  konflikter.  När ett företag  har 
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lönsamhetsproblem vore det ju inte så konstigt om det inte uppstod 
konflikter om vem som är orsak eller vad  man  skall göra åt sina  problem. 
Men jag har  också från intervjuerna förstått att ledningen inte  har klart  
för sig vilka konflikter som finns och därför inte alltid handlar rätt. När  
man  gjorde  en  omorganisation och införde  en  produktionsdivision så 
skickade  man  ut  folk  från  den  nya divisionen för att informera om hur 
det hela var tänkt att fungera  (se  vidare aysnitt  4.1.1). Om man  följer 
Hakels tankegångar hade det varit bättre om någon från ledningen hade 
gått ut och informerat eftersom denne mera objektivt hade kunnat 
informera om  de  övergripande målen (eller åtminstone uppfattats som  
neutral). 

3.2.4  Sammanställning över fallstudieföretagen i projektet  

Hydro  Energiverken Kobra/Alfa 
Datorstöd Epok  Epos  Egenutvecklat 
Redovisning  rigid  flexibel flexibel  
Lönsamhet olönsamt lönsamt/neutralt lönsamt 
Ägare/ägarform Statsföretag  Kommunen  Börsföretag 
Storlek;  antal  anst.  1222 1116 2500  
Bransch verkstadsindustri energibolag  textil 
Typ  av  tillverkning ordertillverkning processindustri masstillverkning 
Konkurrens priskonkurrens  monopol pris o produktkonk.  
Försäljning export  lokalt  i Gbg export  
Respondenter 16 20 13  
Tidsperiod  1984 1984-85 1986-87 

3.3  Reliabilitet och validitet 

Det finns olika sätt att samla  in data men  Douglas menar att det är lättast 
att få fram tillförlitliga  data  om  man  använder flera metoder samtidigt jfr 
triangulering (Abdel-Khalik  et al 1983).  Olika metoder  har  nämligen 
olika för- och nackdelar.  Jag  började med  en  enkätundersökning, fortsatte 
med  en  explorativ studie och därefter ställde  jag  upp  en  modell för att 
analysera  de data jag  samlat  in. Den  insamlade informationen om 
fallföretagen var både muntlig och skriftlig och  jag  använde  de  källor 
som stod till  buds.  Vid aktörsforskning är annars inte  brist  på reliabilitet 
något  problem  utan snarare ett bevis på att aktörsynsättets grundläggande 
föreställningar är relevanta (Arbnor & Bjerke  1994).  Som forskare kan  
man  antingen arbeta efter det klassiska paradigmet som säger att 
människor samarbetar och svarar på  ens  frågor och försöker hjälpa till så 
gott  de  kan.  Eller  också arbetar  man  efter konfliktsparadigmet. Då litar 
inte forskaren på människor utan han misstänker  dem  och  de  honom.  
Folk  ljuger inte så ofta om vädret  men  det kan finnas  hinder  för att  folk  
alltid talar sanning.  
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Undersökningens första  del skulle  bestå av forskning inifrån.  Jag  
etablerade vänliga relationer med nyckelaktörer för att genom dessa få 
tillträde till scenen. Det var emellertid inte alltid så enkelt att förstå 
scenen och vad som var scenen. Ibland var  jag  före i skeendet dvs fick 
tillgång till  information  innan  den  nått ut till berörda chefer. Det är 
viktigt att fråga flera om samma sak och inte bara lita på  en respondent.  
När  man har  fått fördjupad förståelse för situationen  har man  enligt 
Douglas språkbruk fått grepp om situationen,  man  greppar  den.  

Det finns olika strategier för att bygga upp vänliga relationer. Blir  man  
väl bemött skall  man  vara litet misstänksam var hunden är begraven. 
Undersökaren skall bygga upp förtroende, det skall vara ett givande och 
tagande  men  det får inte förekomma att  man  köper  information.  

Uttestningen av  information  består i att  man  jämför fakta, jämför egna 
idéer med det  man har  observerat.  Man  skall komma ihåg att det alltid 
finns mer än det  man  ser.  Man  kan känna på sig om det stämmer eller 
inte. 

När  man  kontrollerar skall  man  jämföra det  mindre  trovärdiga med det 
mer trovärdiga. Det är väldigt viktigt att kontrollera.  Man  kan använda 
tre sätt att kontrollera (Douglas  1976): 

1. Jämföra med  observation  av hårda fakta.  
2. Jämföra med  den  egna kunskapen som är  relevant  för studien.  
3. Jämföra med alternativa informationskällor. 

Med direkt  observation  menar Douglas att  man  exempelvis inte får reda 
på om ett företag skattefuskar genom att titta i bokföringen  men  genom 
att observera hur försäljningen går till kan det framkomma att  man  säljer 
utan att redovisa detta, att  man  stämplar  in  varannan gång osv. 

Som nämnts tidigare är det väldigt svårt att ställa frågor om  
kommunikativ  användning.  Jag  ville inte ställa direkta frågor om 
användning för att inte styra aktörerna utan helst ville  jag  att  de  själva 
berättade om  sin  användning. När  jag  pratade med respondenterna om 
deras användning av ekonomimodeller var det respondenterna som valde  
den  eller  de  ekonomimodeller som  de  tyckte var relevanta att tala om. 

Beskrivningsmodellen  (se  aysnitt  2.9)  använder  jag  för att analysera 
användningen av ekonomimodeller i  de  tre företagen.  Jag  låter läsaren 
följa med på vägen mot att hitta och förstå användningen i instrumentella 
och kommunikativa  termer.  Härigenom kommer  jag  fram till  en  
användbar slutlig beskrivningsmodell som avviker från  den  ursprungliga.  
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4  Användning  av  ekonomimodeller i praktiken  

4.1  Hydro  - Ett verkstadsföretag  

4.1.1  Verksamhetsbeskrivning och  organisation  

Hydro  AB var  ett verkstadsföretag  med  ordertillverkning  (se figur 4:1).  
Företaget tillhörde  en  större  koncern som  ingick i statsföretagsgruppen 
och tillverkade och sålde förbränningsanläggningar för fasta bränslen till  
industrier  och energiverk, värmepumpanläggningar för 
hetvattencentraler, kompletta dieselverk,  marina  hjälpångpannor m.m.  
Hydro  hade  lönsamhetsproblem. Konkurrensen  hade  hårdnat och  kom  
speciellt från finska tillverkare. Företaget startade  sin  verksamhet i slutet  
av  sextiotalet och expanderade därefter  kraftigt.  Tidigare när 
lönsamheten inte  var  något  problem var  kostnadsmedvetenheten i 
företaget  minimal. Det var  närmast  fult  för  en  ingenjör att tänka  på vad 
en konstruktion skulle  kosta, utan  han skulle  göra  den så  bra  som  möjligt. 

Priskonkurrensen  var  särskilt  stor  från  en finsk  tillverkare  som  också  var  
statligt subventionerad i  form av  ägande.  Både Finland  och  Danmark 
kunde  dessutom lämna subventionerade krediter till kunderna.  
Kreditmixen  var  ett viktigt konkurrensmedel i branschen.  Hydro  var  
endast ägarsubventionerade  då de  tillhörde statsföretagsgruppen.  

Hydro  
Datorstöd Epok 
Redovisning  rigid  
Lönsamhet olönsamt 
Ägare Statsföretag 
Storlek;  antal  anst.  1222  
Bransch verkstadsindustri  
Typ  av  tillverkning ordertillverkning 
Konkurrens priskonkurrens 
Försäljning export  
Respondenter 16  
Tidsperiod  1984 

Figur  4:1  Fakta om  Hydro. 
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Ar  Omsättning  Resultat 	före 
bokslutsdisp. 

Budgeterat 
resultat 

Mkr Mkr Mkr  

1981 426  -  9 7 

1982 625 14 

1983 1036  -  1 4 

1984 14 

Figur 4:2  Hydros  omsättning och  resultat.  

Omsättningen var då undersökningen genomfördes  (se  figur  4:2); 1981 
426  Mkr,  1982 625  Mkr och  1983 1.036  Mkr Resultatet före 
bokslutsdispositioner och skatt var  1981 minus 97  Mkr,  1982 14  Mkr och  
1983 minus 14  Mkr. Det budgeterade resultatet för  1984  var  14  Mkr  men 
den  ekonomiansvarige chefen menade att det långsiktiga resultatkravet låg 
någonstans mellan  71  och  92  Mkr. Antalet anställda var  1983 1222  st  (se  
figur  4:1).  

Hydro  hade  levererat sina  produkter sedan  1950-talet (från början  som en 
division  i ett annat företag).  På den tiden hade man god  lönsamhet och  
kontrakten med  kunderna  var  inte alltid juridiskt bra formulerade  men  
relationerna  med  kunderna  var  goda och muntliga överenskommelser 
förekom. Ibland  kunde det  emellertid förekomma att kunderna  kunde  
slippa betala vissa kostnader  då  företaget  var  i dåligt förhandlingsläge när 
ordern redan  var  tillverkad. Orderna gick ändå  med  vinst  men  tiderna  
blev  kärvare och  man  fick  problem med  lönsamheten. Försäljarna 
verkade leva kvar i föreställningen  om god  lönsamhet och  man var då 
tvungen  att införa ett kalkylsystem  som  visade  hur  lönsamt  eller  inte 
lönsamt varje  projekt var. Man ville få  ingenjörerna att tänka  mer  
ekonomiskt. Speciellt  vid  utveckling  av ny teknik ville man  att  de skulle  
tänka ekonomiskt och inte bara försöka hitta  den  bästa tekniska lösningen 
oaysett kostnad. Ingenjörerna själva ansåg  det  dyrare  på  lång sikt att snåla  
på  material m.m.,  eftersom  garantikostnaderna  då  ofta  blev  högre. 

I samband med  byte  av redovisningssystem ville  man  omorganisera 
företaget, decentralisera ansvar och befogenheter. Därför bildade  man  tre 
divisioner,  Division  Industri  (1), Division  Värme  (2)  och  Division  
Pannor  (3) (se  bilaga  1  figur  A4:1). 

De  två sistnämnda låg i  Stockholm.  Varje  division  hade  en  egen 
divisionsekonom. Vid sidan av divisionerna fanns  en  teknik och 
produktionsavdelning,  en  administrationsavdelning,  en  planerings-
avdelning och  en  personalavdelning. Syftet med denna omorganisation 
var att göra divisionerna självständiga och skapa bättre lönsamhet. När 
det kom till kritan var det emellertid mycket svårt att lämna ifrån sig  
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makten och låta dessa verkligen fungera som självständiga resultatenheter. 
Mycket styrdes fortfarande vid undersökningstillfället centralt.  

Division  Industri skilde sig ganska mycket från  de  övriga divisionerna. 
Denna  division  hade cirka fem projekt igång samtidigt. Varje projekt var 
värt runt  500  Mkr och sträckte sig över två å tre år.  Division  Värme och 
Pannor hade däremot  23  projekt till ett styckpris på mellan två och 
hundra Mkr.  

Stabsfunktionen Administration (se  organisationsschema i bilaga  1 figur 
A4:1) var  uppdelad i  tre  avdelningar: Ekonomi,  Personal  och  
Administrativ rationalisering (AR). En person var chef  för hela  
funktionen  och varje avdelning  hade var sin chef;  ekonomichef, 
personalchef och  AR-chef.  Ekonomiavdelningen  var  i  sin tur  uppdelad i 
ekonomisk  planering  och kontroll och redovisning  med en  ansvarig för  
respektive område. Det var den  ansvarige för ekonomisk  planering  och 
kontroll,  AR-chefen  och  den  redovisningsansvarige  som jag  träffade  vid 
min  första  kontakt med  Hydro.  Det var  i första  hand  den  ansvarige för 
ekonomisk  planering  och kontroll  som blev min  uppdragsgivare.  Den  
redovisningsansvarige hjälpte  mig rent  praktiskt att välja aktörer  (se  
bilaga  1 figur A4:1).  Deras  placering  i organisationsschemat markeras  av  
fyllda rutor.  

Under 1983  började företagsledningen fundera på att ombilda  den  
dåvarande verkstaden till  en  produktionsdivision. Tre personer fick i 
uppdrag att utreda denna fråga och komma med förslag på hur denna  
division skulle  fungera gentemot  de  säljande divisionerna. Två utav dessa,  
Lars  och Olov, var knutna till verkstaden, det som senare kom att bli 
produktionsdivisionen.  De  gjorde upp ett förslag som gick ut på att  
Division Produktion skulle  lämna fasta priser till  de  andra divisionerna 
och  man skulle  premiera om  de  säljande divisionerna  lade  ut fler timmar 
än  de  budgeterat och "bestraffa"  dem  om  de  inte  lade  ut alla som  de  
budgeterat. Avsikten med detta var att inte blottlägga 
produktionsapparaten.  Produktionsdivisionen  ville  ha  kontroll över  de  
andra divisionerna och därför utarbetade  Lars  och Olov "ett  bonus-  och 
bot-system". De  gick ut till divisionscheferna med förslaget  men  dessa 
kom inte med några åsikter. Divisionscheferna hade inte fört 
informationen vidare i sina divisioner. Därför uppstod ett illvilligt rykte 
om vad som var skälet till omorganisationen och konsekvenserna av  den. 
Man  sade bl.a. att  nu  hade det blivit ännu dyrare i verkstaden.  Lars  och 
Olov från produktionsdivisionen gick då ut och informerade om 
företagsledningens mål och intentioner med omorganisationen. Då 
tystnade  en del  kritik  men  konfliktfritt var det ändå inte. 

Målet var att produktionsdivisionen  skulle ha  ett nollresultat och lämna 
fasta anbud. Detta medförde naturligtvis  en  något ökad  administration  i  
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produktionsdivisionen.  De  andra divisionerna undrade vem som  skulle  
betala om produktionsdivisionen  skulle  gå med förlust.  Skulle de  komma 
att leta efter fel i ritningarna, försenade inlämningar av ritningar osv.  
Om de  inte  skulle  komma att leta efter fel så måste ju underskottet 
fördelas på alla  de  andra divisionerna och då fick  man  ju vara med att 
betala till sist ändå för var  skulle  det annars tas.  

4.1.2  Redovisning och datorstöd 

Redan  1981 blev det  aktuellt att byta datorsystem  eftersom de  andra 
bolagen i  koncernen  inte  ville  använda  det  dåvarande gemensamma  
systemet  längre.  Hydro  bestämde  sig  för att köpa  standardsystemet  Epok.  

Hydro  hade kontakt med  leverantörerna för  Epos  och Epok. Att  man  
valde Epok berodde troligtvis  på  två saker. För  det  första  så hade de  
andra bolagen bestämt  sig  för detta och  de  grundade  sig på en  
utvärdering. För  det  andra  har  Epok  den  uppbyggnaden att  det  passar 
särskilt bra för företag  med  redovisning  enligt  självkostnadsprinciper.  
Hydros  dåvarande ekonomidirektör lär  ha  varit inställd  på  att företaget  
skulle ha  självkostnadsredovisning.  En av  cheferna sade att Epok  var  
tekniskt  mer  komplicerat  men gav  fler möjligheter och  det  verkade nästan  
som om man  tyckte att  Epos var  för lättförståeligt.  

1982  startade företaget ett projekt för att byta redovisning och datorstöd.  
Man  fick arbeta  under en  väldig tidspress då  man  inte själva kunde 
bestämma tidpunkten för när det nya måste tas i  drift. 

Man  bestämde sig för att använda RP:s tankegångar  (se  Magnusson & 
Forsberg  1984)  när  man  genomförde projektet.  Man  ville därför börja 
med att diskutera redovisningens syften och principer. Enligt tidplanen så  
skulle man under  januari och februari göra  en  allmän kartläggning, 
diskutera och fastställa syften och principer. I februari  1983  kunde Epok 
och  den  nya redovisningen tas i  drift. 

En  projektgrupp hade bildats med ekonomidirektören som ordförande,  en  
ekonomikonsult, tre ekonomer varav  en  projektledare,  en  ingenjör och  en 
AR-chef.  Denna grupp diskuterade styrprinciper  men  alla förslag  man  
kom med förkastades av ekonomidirektören som ville  ha en  
självkostnadsmodell.  Till  att börja med var projektledaren  en man  från  en 
division  med säte i  Stockholm. Han  tyckte att det var svårt att sköta detta 
arbete från  Stockholm  och aysade sig arbetet. Därefter tillträdde  en  ny 
projektledare från  Göteborg.  

Det är något oklart hur projektorganisationen fungerade  men  särskilt 
förankrad i organisationen tycks  den  inte  ha  varit. Användarna deltog  
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aldrig aktivt i projektet och om  de  hade synpunkter kunde dessa inte 
beaktas då  de skulle  sätta käppar i hjulet på  den  från centralt håll 
(framförallt ekonomidirektören) uppgjorda utformningen av 
redovisningen. 

Hur gick det då med ekonomistyrprojektet?  Jo, man  blev aldrig färdig 
med styrprincipdiskussionerna utan efter  sex  månaders diskussioner 
fastslog ekonomidirektören principerna för  den  ekonomiska styrningen.  
Bland  annat innebar dessa principer att  man skulle  fördela alla kostnader 
på projekt. 

Tidsschemat var oerhört pressat och  man  fick ge avkall på förankringen 
för att bli färdig i tid. Istället tänkte  man  sig  en  uppföljning och 
vidareutveckling, ett så kallat andra varv, som så många företag pratar 
om  men  aldrig genomför. 

Användarna fick  information men  knappast någon utbildning. Det gjordes 
aldrig någon kontroll om användarna hade deltagit i informationsmötena 
eller om  de  hade förstått hur  den  nya redovisningen  skulle  fungera.  En 
del  informationsmaterial trycktes upp  men  inte många av användarna 
tycks  ha  fått eller läst detta. Materialet var inte vad  man  kallar 
självinstruerande. 

Före redovisningsbytet använde  Hydro  en  modifierad  form av  
Mekankontoplanen.  1979  köptes ett företag i  Stockholm  och detta behöll  
sin egen  redovisning fram till bytet  av  datorstöd.  Vid  detta  byte  införde  
man en ny kontoplan  baserad  på Basplanen. Man  integrerade 
affärsredovisning, kostnadsredovisning och kalkylering. Förutom  
kontoplanen  använde  man  begreppen  projekt,  littera och arbetsområde. 

Projektnumret  bestod av sex positioner. Den  första  stod  för  division, den  
andra och  den tredje  för produktionsgrupp och  de tre  sista för 
beställningsnummer.  Litterat  talade  om vad det var  för  produkt,  dvs  var 
en specifikation  över kostnadsslag och  bestod av fem positioner.  I 
exempelvis  litterat 11510 betyder 115  fläktar och  10  luftfläktar.  En eller  
flera produktgrupper utgjorde ett  resultatområde. En division bestod av  
flera resultatområden.  Det  affärsmässiga  resultatet  mättes för hela 
företaget,  per division  och  per resultatområde  dvs i  ansvarsstrukturen. 
Det  kalkylmässiga  resultatet  mättes  per projekt  och produktgrupp dvs i  
produktstrukturen. 
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Hur gick då kostnadsfördelningen till?  Jo,  direkta kostnader fördelades på 
kundorderprojekt. Flera projekt utgjorde produktgrupp som i  sin  tur 
bildade resultatområden. Indirekta kostnader däremot fördelades på tre 
olika sätt, nämligen:  
1. Via  omkostnadsprojekt. När ett omkostnadsprojekt startade angays 
hur projektkostnaderna  skulle  fördelas dvs vilka arbetsområden som  
skulle  bära kostnaderna.  

2. Via  internavtal. Från ett arbetsområde till ett annat.Kostnaderna 
krediterades det egna arbetsområdet.  

3. Enligt  fördelning  av  arbetsområden. Indirekta kostnader  på  varje 
arbetsområde fördelades  efter en  speciell mall till  en  speciell påläggstyp 
(exempelvis  TO,  AO,  JO).  

Omkostnadsprojekt kunde vara av följande typer:  

1. Lagertillverkning  
2. Investeringsprojekt  
3. Utvecklingsprojekt  
4. Underhållsprojekt  
5. Indirekt tid kollektivanställda  
6. Övriga omkostnadsprojekt t.ex. offertarbete, utbildning m.m. 

Eftersom produkter i arbete utgjorde cirka halva balansomslutningen var 
värderingen av dessa ett viktigt syfte för ekonomimodellen för 
resultatmätning. Arbetsområdet var ett centralt begrepp för 
kalkylnormerna.  Man  budgeterade  per  arbetsområde.  Man tog  med 
lönekostnader (verklig kostnad) och omkostnader, härifrån drog  man  
utdebiterad lön på kundorderprojekt eller omkostnadsprojekt till 
standardpris (standardpriset kunde variera mellan olika arbetsområden) 
och  lade sedan  till  den  andel av omkostnadsprojekt som det hade bestämts 
att arbetsområdet  skulle  debiteras. Härtill kom interna avtal som kunde 
vara både positiva och negativa. Sålunda: 

Lönekostnader 
+omkostnader 
-utdebiterad lön 
+debiterad andel av omkostnadsprojekt 
+-interna avtal  

Summa arbetsområdeskostnad  

Varje arbetsområde var knutit till  en  viss påläggstyp.  Summa  
arbetsområdeskostnad utgjorde underlag för att fastställa kalkylnormerna.  
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Budgeten bestämde  hur  stor andel av administrations-omkostnaderna  
(AO)  som  varje  resultatområde skulle  bära och utifrån detta  kunde man 
då  bestämma kalkylnormerna.  Eftersom  företaget tyckte att  det  
procentuella  AO-pålägget  borde  vara lika för divisionerna bestämdes 
varje  resultatområdes  AO-andel med  utgångspunkt från 
försäljningsvolymen där. Uppnådde  man sedan  inte  den  budgeterade 
volymen fick  resultatområdet  ändå bära  den  budgeterade  andelen  AO-
kostnader. Detta ledde  då  till att  de projekt man  sålt såg ut att  ha  gått 
väldigt dåligt.  

4.1.3  Ekonomimodellers tänkta och realiserade användning 

När  jag  ville göra intervjuer i företaget om ekonomimodellerna träffade  
jag  först några av  de  mellanchefer som varit med i ekonomistyrprojektet.  
De  ville veta hur användarna upplevde  de  nya modellerna.  De  föreslog ett 
antal frågor som  de  ville  ha  svar på. Det övergripande målet med  de  nya 
ekonomimodellerna var, enligt  den  informationsskrift  man  gjort, att ge 
företaget bättre lönsamhet.  Man  tänkte sig att  en  fullständig redovisning 
av alla kostnader och utkrävande av ansvar för resultat  skulle  göra 
medarbetarna kostnadsmedvetna och detta  skulle  göra företaget lönsamt. 
Genom  en  omorganisation hade  man  divisionaliserat företaget och skapat  
en  ny ansvarsstruktur som också  skulle  återfinnas i redovisningen.  

De  frågor mellancheferna ställde handlade om  den  instrumentella 
användningen.  De  svar som  jag  fick på dessa frågor av användarna var 
fåordiga och ofta onyanserade. Antingen så tyckte  de  att rapporterna/ 
ekonomimodellerna var användbara eller också så uttalade  de  sig mycket 
starkt emot  dem.  Då kunde  de  säga att siffrorna var felaktiga därför att 
det inte fanns tillräcklig kontroll på hur andra konterade. 
Konteringsarbetet hade ju förts ned från ekonomiavdelningen ut till 
verksamhetsnivå.  En del  diskuterade ekonomimodellernas uppbyggnad 
och sade att  de  var rigida och inte kunde användas för att göra företaget 
lönsamt eftersom  man  då måste kunna koppla ekonomimodellerna till sina 
strategiska mål, vilket inte gjordes. 

Försäljningen gick oftast till  så  att  man  i konkurrens  med  många andra 
företag fick  en  offertförfrågan  på en  hetvattenpanna från exempelvis ett 
energiverk.  Det  gällde  då  att offerera ett  pris som låg under  
konkurrenternas och göra  en så ren  offert  som  möjligt dvs följa  de  
tekniska specifikationerna i offertförfrågan. Detta medförde att  det var  
främst priset  man  konkurrerade  med. En  annan viktig  faktor kunde  vara 
hjälp  med finansiering.  Där  hade  Hydro  haft  svår konkurrens från danska 
och finska tillverkare  som  fått statligt finansieringsstöd. I  den  första 
omgången  bud  behövde  man  inte vara billigast för att kvalificera  sig  för 
vidare förhandlingar,  men det  gällde att hamna inom vissa ramar  som 
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köparen ställde upp  efter  att  ha  sett anbuden.  Var kunden en stat eller  
kommun  blev  anbuden offentliga när anbudstiden gått ut.  Sedan  startade 
förhandlingar där köparen spelade ut säljarna mot varandra och försökte  
få dem  att ändra sina anbud  så  att  de  tekniska beskrivningarna  var helt  
jämförbara och endast priset  var  skiljaktigt.  Sedan  försökte  man  att  få  
säljaren att sänka priset, offerera  finansiering,  utbildning  på  anläggningen 
osv.  På  stora  projekt var finansieringen  mycket viktig.  Det  gällde att 
erbjuda  en  lösning där inte alltför många  finansieringsinstitut var  
inblandade.  På  utländska marknader  var  instabila valutor  en stor  risk. 
Köparen  ville  göra upp affären i inhemsk  valuta  medan säljaren föredrog  
dollar (egen valuta var  oftast otänkbart).  Hydro  hade  trots  god  försäljning 
i  Brasilien  fått erfara vilka förluster  en  galopperande  inflation kunde  föra  
med sig.  I  Brasilien var  förhållandena extrema vilket ju också påverkar 
alla delar  av  ett  projekt.  Hydro  försökte koncentrera  sin  export till  
Nordamerika  där förhållandena ansågs stabila och köparna kapitalstarka. 

Försäljningsarbetet var som synes något komplext och det var inte lätt för 
försäljarna att använda kalkylmodellen  A4:3-4  (i bilaga  4).  Det upplevdes 
inte  heller  rättvist för projektledarna att behöva följa upp projekten i 
denna modell om försäljarna inte följt  den.  

Härefter följer  en  genomgång av  den  realiserade användningen utifrån 
instrumentella uppgifter.  

4.1.4 Kommunikativ  användning sett i ett instrumentellt 
perspektiv 

Det visade sig svårt att redovisa instrumentell och  kommunikativ  
användning var för sig, då  kommunikativ  användning tycks relaterad till 
någon typ av instrumentell funktion. Därför försöker  jag se  användningen 
i ett helhetsperspektiv. 

Ekonomimodellen i figur  A4:3-4 (se  bilaga  4)  hade överskottsmätning 
och kontroll som primärt mål.  Modellen skulle  också användas vid 
prissättning  men  ofta avvek  man  i verkligheten från dessa kalkylnormer 
för att kunna sälja. Budgeten låg till grund för fördelningen av indirekta 
kostnader. 

Redovisningen var inriktad på orderredovisning, som  har  som uppgift att 
fördela alla kostnader på  de  enskilda aysatta produkterna, så att  de  kan bli 
underlag för kalkylering och prissättning. I orderredovisning är 
intäkterna inget  problem men  däremot kostnaderna som delas upp i 
direkta och indirekta för att fördelas på produkter. Valet av 
fördelningskriterier både för  de  direkta och  de  indirekta kostnaderna är 
det stora problemet i orderredovisning.  

48 



Upplysningsuppgiften 

Upplysningsuppgiften  var  inte någon viktig uppgift i  Hydro  eller  rättare  
sagt  denna uppgift tillgodosågs inte  av  redovisningen. I redovisningen 
fanns inbyggda fördelningsnycklar vilket "förstörde" redovisningsdata  så  
att  informationen  inte  kunde  användas för alternativa uppgifter.  

1. Myter 2.  Legit.  3. Filter 4.  Makt  5. Konflikt 6. Tolkning 

1. Upplysnings-
uppoif  ten  

Överskottsuppgiften 

Ekonomimodellen i figur  A4:3-4 (se  bilaga  4)  hade, som nämnts ovan, 
överskottsmätning som primärt mål. Ekonomidirektören ville  ha  
självkostnadsredovisning för att få ett högt värde på  PIA  och därmed 
kunna redovisa vinst i bokslutet.  Han  ville legitimera företagets fortsatta 
existens inför koncernledningen. (Legitimering) Även andra i 
företagsledningen ville legitimera företagets fortsatte existens och talade 
därför om företagets framtida avkastning i utopiska  termer.  Med ett eget  
kapital  på cirka  50  miljoner kronor krävde  man en  vinst på mellan  71  och  
92  Mkr. Naturligtvis uppstod det då  en  konflikt mellan ledningen och 
verksamheten när budgetarbetet  skulle  baseras på sådana mål.  (Konflikt) 

Om  alla ifrågasatta kostnader inte  skulle  fördelas måste  de  kostnadsföras 
direkt och då blev det ingen vinst.  (Konflikt)  
Kostnadsfördelningarna var inte bra i ekonomistyrningsperspektiv dvs 
alternativvalsfunktionen.  Man  kunde inte ta fram ekonomimodeller ur det 
gamla redovisningssystemet som visade om ett projekt var lönsamt eller 
ej. Det kunde  man  visserligen i det nya  men man  fick ta 
kostnadsfördelningarna som  de  var.  

En  av divisionsekonomerna sade:  "Jag  redovisar varje månad  en  ganska 
detaljerad resultaträkning till företagsledningen och  de  vågar ju inte gå  in  
och ta  en  diskussion om alla  de  här posterna. Och  de  ansvariga här 
diskuterar överhuvudtaget inte  under  året deras resultat enligt  den  
modellen"  (Filter;  ekonomimodellerna filtrerade bort alla 
diskussioner).  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

2. Överskotts- 
uppgif  ten 

Före- 
tagets  

existens 

Posterna 
i  RR  

diskute-
rades 
inte  

Orealis- 
tiska  mål  
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Kalkylering/prissättningsuppgiften  

I Hydro är orderredovisningsuppgiften  helt  överskuggande.  

Erik  som är projektledare på  division 1  berättade: "Ett sådant här arbete 
börjar med  en  viss  form  av marknadsföring och som så småningom 
resulterar i  en  förfrågan från  en  kund och då börjar genomläsandet för 
att  se  vad kunden vill  ha. Man  skickar ut  en  mängd förfrågningar till 
underleverantörer som  man sedan  får  in  och sammanställer, så 
småningom till  en  kalkyl och  man  gör  en  specifikation, ett anbud som  
sedan  gås igenom och diskuteras. Så småningom kanske det resulterar i  en  
order. När det  sedan  är sålt går kalkylen till produktion." 

Försäljarna ville inte följa ekonomimodellen för prissättning för då fick  
de  inget sålt. Räknade  man  rätt på  en  order så fick  man den  inte.  Jan  sade 
att offerter som projektsidan varit med och kalkylerat ofta inte blev order 
medan andra, som  man  inte deltagit i, resulterat i order som  man  inte 
räknat med. (Detta skapade konflikt)  

Man  kan säga att  man  inte utvecklat några ekonomimodeller för 
försäljningsarbetet eftersom  man  inte vågade  ha  fastställda  modeller  av 
rädsla för att inte få sålt. Enligt flera aktörer gick det alltför godtyckligt 
till när  man  kalkylerade ett stort projekt.  Lars,  som var försäljningschef, 
sade att försäljarna köpte  in  lika godtyckligt som  de  sålde.  Man  löste 
denna konflikt genom att avvika från kalkylnormerna dvs 
ekonomimodellen för kalkylering. (Lösning av konflikt)  Den  gamla 
myten om lönsamhet levde kvar. Detta innebar att  man  gjorde 
kalkylgrunderna sådana att projekten framstod som lönsamma.  Man  
använde ekonomimodeller  kommunikativt  eller för att stödja  en  myt eller 
för att upprätthålla  en  myt dvs användningen av ekonomimodeller styrdes 
av myter.  

David (chef  på projektavd.) sade att varje projekt hade  en  grundkalkyl,  en  
försäljningsbudget.  Den  gjordes  sedan  om till  en  projektkalkyl som bröts 
ned på olika littera.  Om  kunden beställde något  extra  efteråt så gjorde  
man en  tilläggskalkyl på det.  "Men  kostnadsmedvetenhet det uppnår  du  
inte med ett ekonomisystem utan det uppnår  man  genom att vi chefer 
agerar i  den  riktningen". 

Det fanns  en  mycket dålig överensstämmelse mellan  den  kalkyl som var 
gjord och  den  verklighet som projektet  sedan  kom i.  Man  hade prövat 
med att  ha  med  de  blivande projektledarna redan när  man  kalkylerade för 
att få kalkylen så bra som möjligt. (Lösning av konflikter) När 
försäljningen säger att här  har  vi ett projekt som vi bedömer kommer att 
säljas då kommer vi  in  i bilden. (projektavd.chef  David) Jag  försöker utse  
en  projektchef som kan gå igenom kalkylen med försäljningen. Börja  
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känna på projektet och  se  om kalkylen håller.  Han  kan inte påverka så 
mycket."  

Jag  frågade  Bengt  (utvecklingschef) om det inte var bättre att lägga på, 
säg  10%,  för utveckling i försäljningskalkylen och svarade han att då  
skulle  försäljarna inse att  de  inte kunde sälja ett projekt med så mycket 
utvecklingskostnader.  "Man  kan ju inte ta alla utvecklingspengar på första 
pannan utan det måste planeras mer långsiktigt. Det går inte att planera 
utveckling genom order, utveckling måste komma före." sade  Bengt.  
Trots det påförde  man en del  av utvecklingskostnaderna direkt på projekt 
och  en del  som ett allmänt pålägg.  Bengt  sade att det blev orättvist ibland. 
Det var väldigt svårt att fastställa exakt vad utvecklingsinsatsen  skulle  
komma att bli. "Frågan är ju om  man  skall kalkylera utveckling på  Lex. 
en  CFB-panna direkt på ett kundorderprojekt eller på ett 
omkostnadsprojekt. När det gäller utveckling av CFB-pannor (CFB = 
cirkulerande fluidiserad bädd) så  har division 1  fått bära  70%  och  
division 2  bara  60%  trots att  division 2  antagligen  har den  största 
framtida marknaden för denna produkt", sade  Bengt. (Konflikt)  

"Därför måste samtliga produkter bära det här och  man  kan inte begära 
att  man  skall få tillbaka varenda krona.  Om man  får tillbaka var fjärde så 
är det bra. Sodapannor som då är  en  etablerad produkt som normalt går 
ihop får finna sig i att få litet kostnader för CFB -pannor och litet annat, 
som i framtiden kanske kan bidraga.".  (Bengt)  (Makt)  

Man  hade inte bestämt när utvecklingskostnader  skulle  belasta ett projekt 
och när  de  inte  skulle.  Det verkade ske något hasardmässigt beroende på 
hur bra det var planerat.  Om  utvecklingsbehov uppstod i ett projekt så 
belastade i regel  de  kostnaderna projektet vilket kunde vara tveksamt.  

Cesar  som  arbetade  på  försäljningsavdelningen  på division 1  sade att  de  
försökte ju  få  fram ett  så  verkligt  pris som  möjligt.  De  använde 
efterkalkyler och  skulle  gärna vilja  ha dem  bättre  så  att  de blev mer  
användbara.  Han  sade att  man kunde  ju inte säga till  VD  att arbeta  mindre  
bara för att  man hade  sålt ett  projekt med  ett lägre  AO-pålägg.  Han  tyckte 
att  resultatet på  sådana  projekt  måste bli  negativt.  

Cesar  sade att  det var  tillverkningssidan  som tog initiativet  till 
rationaliseringar och  som  föreslog  omorganisationen av  verkstaden till  en 
produktionsdivision.  Syftet  med  detta  skulle  vara att  få ned  
produktionskostnaderna. Detta  gjorde man  trots att  man  visste att  de  stora 
pengarna inte fanns att hämta där.  Det var  marknadssidan och deras 
kalkylering  som  behövde granskas. Kalkyleringen där  var  omgiven  av en 
hel del  sekretess. När  man  höll  på  att sälja något  ville man  inte ayslöja  så  
mycket.  Då kunde  ju tillverkningen förstå  vad man  höll  på  att sälja och  då 
kunde det  hända att  man  fick ett  fast pris  för tidigt i förhandlingarna och  
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sedan kunde man  inte sälja till ett lägre.  (Filtrering)  Dessutom skedde 
ju försäljningen i konkurrens och  då var det  viktigt att  information  inte 
läckte ut.  Det  krävdes mycket tekniskt  underlag  för att  få  fram ett 
verkligt  pris  och  det hade man  inte framme i  det  läget.  Man tog  ett 
tidigare liknande  projekt  och  lade på  för  inflation.  Projekten  delades upp 
i  mindre  bitar,  en del av  bitarna köptes  in  från underleverantörer. 
Kalkyleringsarbetet  var  mycket komplext särskilt för  de  stora  turnkey  
projekten. Ibland sålde  man  inte  helt  färdigutvecklad  teknologi. 

Historien  i  Hydro  var  att företaget  hade  varit mycket  stabilt  och lönsamt 
och att  man hade haft en delvis  muntlig avtalsituation  med  kunderna  (se  
avsnitt  4.1.1).  När  en  beställning ändrades  på  någon  punkt var man  inte 
alltid  så  noga  med  att göra  en  tilläggsorder utan  kunden kunde  utan 
kostnad göra  en del  förändringar. Idag  (1995)  är  det  inom t.ex. 
byggentreprenader ibland dyrare att göra  en  ändring i entreprenaden än 
att bygga  om efter det  att byggnationen är färdig. Tiderna  har  förändrats 
betydligt, företaget  var vid  undersökningstillfället utsatt för  en kraftig  
konkurrens och denna nya  situation var  tydligen litet svår att hänga  med  
i.  (Myter).  Nya föreställningar växte fram  men de  gamla levde också  
delvis  kvar. 

Ekonomidirektören bestämde enväldigt hur ekonomimodellen  skulle se  
ut. (Makt) Företagsledningen ville i själva verket inte lämna ifrån sig 
makten. Decentraliseringen var skenbar.  (Konflikt).  I själva verket ville 
inte ledningen släppa ut  all information  som  skulle  kunna få medarbetarna 
att tänka själva. Det  skulle  ju kunna innebära att  de  lättare kunde 
legitimera  sin  egen verksamhet. (Legitimering) Då  skulle  det bli 
uppenbart att verksamheten hade svårt med lönsamheten och måste ändra 
strategi.  Man  kanske måste tillåta ett bidragstänkande eller lägga ned 
verksamheten. Istället hade  man  byggt upp  en  modell som inte gav 
utrymme för eget kreativt tänkande.  Man  kunde inte plocka fram siffror 
för att göra egna bedömningar utan allt var redan tillrättalagt.  Man  kunde 
inte  ens  kontrollera att påläggen var adekvata med hänsyn till  de  
kostnader som uppstått. När  man  gjorde  en  efterkalkyl kontrollerade  man  
bara  de  direkta kostnaderna.  Om  påläggen var riktiga kontrollerade  man  
inte.  (Konflikt). 

Man  kan inte säga att medarbetarna fick möjlighet att använda 
ekonomimodeller för att tolka  den  besvärliga konkurrenssituation som 
företaget hamnat i. (Tolkning) Det var  heller  inte meningen utan 
intresset  skulle  koncentreras kring kostnadsmedvetenhet. 

När  man skulle  sälja ett projekt använde  man  sig av  en  ekonomimodell 
där  man  naturligtvis  tog  med  de  kostnader som  man  kände till.  Den skulle  
i princip vara uppbyggd på samma sätt som resultatmodellen i figur  
A4:3-4 (se  bilaga  4).  På  division 2  och  3  hade  man  persondatorer där  
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man  sparade  information  som  man  trodde var viktig för framtida 
kalkyler. Många sade att det vore önskvärt med differentierade pålägg 
och  de  menade då att  man skulle  relatera påläggets storlek till  den  
strategiska situationen.  Man  hade  en  myt som sade att  man  måste sälja  
under  självkostnad.  

"Om vi  tittar  på  olika  typer av projekt så  orkar  de  kommersiellt bära 
olika stora pålägg och  det  skall  man  ju utnyttja.  Sedan  finns  det  olika  
typer av projekt. Om man  tar  en sådan  där  turnkey  order  så  är  det  väldigt 
mycket material  som man  bara köper och skickar till montageplatsen.  Det  
kräver måttlig  eller ingen  insats.  Man skulle  kunna  ha  ett flexiblare sätt 
att fördela kostnader".  (Bengt) 

"Man  måste ge försäljarna  en  viss frihet när  det  gäller att kalkylera 
pålägg. Ta exempelvis ett  turnkey  projekt som  innehöll två pannor och  
var på 100  miljoner kronor.  10  miljoner kostade elfiltret  som vi  köpte 
från  en  annan  firma  och bara monterade  in.  Frågan är  då om de  här  10  
miljonerna skall räknas upp  med  våra pålägg  eller ej.  Vill  man få  affären  
så kan man  inte lägga  på  detta.  Det  är bara att bestämma  sig. Det  är väl 
ett typexempel där  man borde  jobba  med  olika pålägg".  (Bengt) 

Det var meningen  att försäljarna  skulle  följa kalkylnormerna när  de  
kalkylerade,  de skulle  ta  med  direkt  material och uppskatta antalet 
arbetstimmar multiplicerat  med standardpris  och  de skulle  lägga  på  
pålägg för MO,  TO, JO  och  AO.  Påläggens storlek bestämdes utifrån  
divisionens budget. Man  arbetade inte officiellt  med  differentierade 
pålägg för olika  typer av projekt.  För att  få  offerera  under  kalkylnormen  
skulle  VD  kontaktas därför hände  det  att  man  istället "glömde" att ta  med  
vissa kostnader  som  utveckling m.m.  (Filter) Man skulle  också  ha med  
kalkylmässig ränta och ayskrivning.  

"Om vi  säljer  en  panna  så har vi  tillverkat nästan allt här och  det  är 
självklart att  vi  skall lägga  på  AO  men  för ett  turnkey  projekt på 500  
miljoner i  USA,  där  kanske 400  miljoner är  sådant som  andra levererat 
och  då  prisar  vi  ut oss  om vi  lägger  på 15%  AO".  (Bengt)  

Ekonomimodellen måste skapa osäkerhet för att  man  skall kunna sälja  
eftersom de  offererade projekten annars  blev  för dyra.  Om det  rådde 
osäkerhet  om  huruvida kostnadsposter  skulle  tas  med eller ej, ja då kunde 
man  utelämna  en del.  Tidigare  hade man  ekonomimodeller  med  endast 
rörliga kostnader och  då  gick  det  inte ihop.  Kanske  måste  man  krympa 
kappan.  Det var  svårt att sälja  så  stora  projekt med  vinst.  Den  svenska 
marknaden  var  uttömd  (tolkning eller  myt) trodde  man  när  det  gällde 
stora värmekraftverk.  Cesar  sade att  man satte sig  i  en situation  där  ingen 
tog det  här strategiska beslutet  om man skulle  ta ett  jobb  eller  inte  av  
beläggningsskäl.  "Det  beslutet måste ju vara samlat  på en  hand.  Det har 
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legat hos  VD.  Vi  har  hittills lyckats knapra åt oss jobb hela tiden så att vi  
har  kunnat fylla verkstaden någorlunda,", sade han.  

Nu  ville  man  inte låta medarbetarna arbeta bara med rörliga kostnader 
för  man  trodde att då var risken större att  man  inte fick företaget att gå 
ihop. Det kanske också kunde bero på att  de  chefer med flera som 
utgjorde overheadkostnader då fick svårare att motivera  sin  existens. 
(Legitimering eller makt)  Om  overheadkostnaderna måste "säljas" 
dvs tjänsterna måste köpas av projektledarna då uppstod ju risken att 
avdelningar måste avvecklas.  Om en  avdelning fick portionera ut sina 
kostnader som pålägg på projekt behövde  de  inte legitimera  sin  existens. 
Ledningen bestämde att deras prestationer behövdes för  de  strategiska 
målen. Som exempelvis att  man  måste  ha  forskning i nya produkter m.m. 
för att kunna överleva.  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

3. 	Kalkylering/ Lönsam- Att 'Glömda" Kostnads Deltagande Förvirring 	1  
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uttömd  projekt 
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samhet 

(A4:4)  
utseende 

mellan 
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Kontrolluppgiften 

Ekonomimodellen i figur  A4:3-4 (se  bilaga  4) skulle  lära organisationen 
att bli lönsam. Genom att fördela alla kostnader  skulle  medarbetarna bli 
medvetna om vad produkterna eller projekten kostade och 
förhoppningsvis bli effektivare.  Modellen  var mycket kostnadsorienterad.  
Men  eftersom förkalkylen och efterkalkylen inte alltid gjordes efter 
samma principer så kunde ekonomimodellen inte lära företaget att bli 
lönsamt.  Den  kunde bara  visa  att projekten var olönsamma.  (Filter,  
tolkning) 

När ett projekt var sålt  skulle  det följas upp med hjälp av 
resultatmodellen i figur  A4:3-4 (se  bilaga  4).  Ibland kunde ett projekt 
vara sålt med förlust enligt kalkylnormerna  men  det  skulle  ändå följas 
upp i  den  vanliga ekonomimodellen och kom därför att  visa  ett negativt 
TB4. Det kändes naturligtvis omotiverande att inte kunna  ha en  chans att 
klara lönsamheten på projektet. Det fanns enligt  David  två typer av 
förlustprojekt,  de  där  man  frångått kalkylnormen och  de  där  man  slagit  
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av på  kalkylen för att  få  sålt.  Det  sistnämnda  skulle man  naturligtvis följa 
upp i  den  vanliga  modellen men det  första  skulle man  vilja  ha  möjlighet 
att debitera  med de  pålägg  man  använt i försäljningskalkylen.  (Konflikt) 

Det  verkade  som om  Hydro  var  ett klassiskt exempel  på  användning  av  
ekonomimodeller i tynande verksamhet. Att fokusera  på  
tillverkningskostnader och försöka  få ned dem var defensivt. Man  trodde 
inte att  man kunde  göra någonting åt marknadssidan.  Det  liknade 
varvskris.  Målet var  att göra företaget lönsamt och detta  skulle  
åstadkommas genom att  man  fördelade alla kostnader  på projekt.  
Företaget gick  som  sämst när  en  leverans  hade  skett.  (Myter)  

Redovisningen och därmed ekonomimodellerna filtrerade vad som av 
mellancheferna ansågs vara  relevant information.  Dessa ville tvinga linjen 
till kostnadsuppföljning genom att bestämma vilka ekonomimodeller som  
skulle  produceras av systemet och vilka som medarbetarna  skulle  göra 
själva med hjälp av  de  tidigare.  (Filter)  

Som nämnts tidigare blev det  en del  konflikter när företagsledningen 
ombildade verkstaden till  en  produktionsdivision. Det uppstod ett rykte 
om vad som var skälet till omorganisationen och ännu mer fel blev det 
när representanter från  den  nya divisionen gick ut och informerade om 
företagsledningens intentioner.  (Konflikt)  Företagsledningen ville inte 
inse att det uppstod konflikter i företaget mycket på grund av 
kostnadsfördelningarna i redovisningssystemet.  (Konflikt)  

Det  fanns också  en konflikt  mellan ekonomi och  teknik. (Konflikt) 
Ledningen ville  att alla  skulle  arbeta  med  ekonomi åtminstone  20% av sin 
tid. Då blev  ju projekten ännu dyrare.  Ledningens  önskan grundade  sig på  
antagandet att medarbetarna  då skulle  bli  mer  kostnadsmedvetna. Därför 
tvingade  man  projektledarna att göra projektprognoser varje månad.  De 
var då  tvungna att använda ekonomimodeller. (Makt) I  Hydro  ville man  
sätta redovisningen i  centrum  vilket  blev  fel.  De som  arbetade i  linjen 
ville  syssla  med  verksamheten.  Man hade gjort de  ekonomiska frågorna  så  
svåra att  de  i  linjen ville  undvika  dem. De kunde  därmed inte 
kommunicera  konstruktivt om  ekonomimodeller.  

Jan  trodde att det  skulle  bli besvärligt med  division Produktion.  Det fanns 
inte någon annan han kunde köpa t.ex. tryckkärl av och det visste  de  om 
på produktionsdivisionen. Det låg ju i deras intresse att gardera sig så att  
de  hamnade på plussidan. "Så heter det att  man  beställt till  fast  pris  men  
om något går snett så kommer  de  ju att söka med ljus och lykta efter fel i 
ritningarna osv, och lasta över kostnaden på oss. Det är som gjort för 
fajt. Det är ingen större skillnad mot tidigare  men  det kommer att bli mer 
kiv" .  (Konflikt  eller legitimering)  
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Erik  sade att han inte hade någon som helst användning för några 
ekonomimodeller för att styra sina projekt. Styra projekt gjorde  man  
genom att vara kostnadsmedveten. (Myter) Det betyder att  Erik  
ifrågasatte  de  existerande myterna och inte lät sig påverkas genom 
maktutövning.  

Jan,  på  division 2,  sade att i tidigare  system  gjorde  man  efterkalkyler, 
uppföljningar som var olika från gång till gång. Projektledaren förde 
manuellt vad han hade köpt  in  för han deltog ju i alla köp.  Man  hade  en  
förkalkyl som  man  gick efter. "Vi hade inte närmelsevis så många projekt 
om året som idag. Det händer inte så mycket i ett projekt på  en  månad så  
man  fuskar till  en rapport. Jag  håller mig till  min  kalkyl.  Kan jag  göra 
inköp till priserna i kalkylen så är det bra.  Man  försöker naturligtvis 
handla så  billigt  som möjligt  men man  måste tänka på kvaliteten. Det kan 
komma surt efter".  Han  sade att om han inte hade varit med och 
förkalkylerat så gick han igenom kalkylen och fanns det mycket 
tokigheter så gjorde han om  de  delarna innan han accepterade  den  som  en 
budget. 

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 
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Alternativuppgiften 

Alternativuppgiften  var  inte någon framträdande uppgift i  Hydro  men 
man  mätte  resultat per produktområde  för att avgöra  om  produkterna  
skulle  finnas kvar. Alternativuppgiften  var  svår att tillgodose  eftersom  
redovisningen inte  var  uppbyggd  enligt  upplysningsuppgiftens  idé  dvs att 
i obearbetad  form  registrera  data.  

Någon  kommunikativ  användning förekom inte när det gäller 
alternativvalsfunktionen. Däremot förekom det mycket diskussioner kring 
alternativuppgiften.  Man  tyckte att fördelningarna var fel och ledde till 
felaktiga  analyser  om alternativa  planer. Man  tyckte att det borde finnas  
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underlag för diskussioner om fördelningarna. Självkostnadsfilosofin och 
på det sätt  den  tillämpades ledde inte till att  man  ifrågasatte kostnadernas 
ursprung på ett realistiskt sätt.  Man  tyckte inte att  man  fick några 
prestationer för  en del  kostnader som t.ex. att  man  blev debiterad för 
huvudkontorets  administration. 

1. Myter 2.  Legit.  3. Filter 4.  Makt  5. Konflikt 6. Tolkning 

5. 	Alternativ-
uppgiften 

Budgetuppgiften 

Budgetuppgiften var viktig eftersom  den  bestämde påläggen dvs hur 
omkostnader  skulle  fördelas. (Makt och legitimering) Många 
upplevde budgetprocessen som ett spel när tillverkningen blivit egen  
division. (Konflikt)  

"Prognosblanketten använder vi också som försäljningsblankett", säger  
Anders.  (teknikstabschef) "Vi  har  ett projekt igång, funktionsanalys, där 
vi går igenom rutiner från det att vi får  en  förfrågan tills det att 
garantitiden går ut. Projektledarnas uppfattning är att det är jobbigt att 
göra projektuppföljning."  Han  tyckte inte att projektledarna hade så 
mycket att tillföra när det gällde hur rapporter/ekonomimodeller  skulle 
se  ut.  (Filter)  

Budgetering, bokföring och kalkylering gjordes på samma sätt när det 
gäller pålägg för indirekta kostnader.  Man  hade emellertid svårt att 
kalkylera med dessa pålägg eftersom  man  upplevde  dem  som overkliga. 
(Tolkning) Detta kunde också ses som konflikt mellan olika aktörer.  
De  som sålde ville  ha  differentierade pålägg medan ledningen ville  ha  
garanti för att alla kostnader kom med. 

Att budgetera ett projekt som  man  hade sålt och som sträckte sig över 
flera år var inte så svårt. Värre blev det att budgetera projekt som  man  
hoppades sälja eller projekt som inte  ens  initierats. Därför kunde det vara 
mycket svårt att bedöma genom jämförelse av  budget  och utfall. Att 
jämföra försäljningsbudget på ett projekt med utfall var också ett dåligt 
mått eftersom det inte var samma personer som sålde och som ansvarade 
för projektet. (Tolkning)  

Man  kan kalla redovisningen för orderredovisning eller 
projektredovisning. Fasta kostnader fördelades först på resultatområden 
och  sedan  ut på order eller projekt. Budgeteringen var inte svår om 
kapaciteten var belagd och då var fördelningen av fasta kostnader 
förståelig. (Tolkning)  Men  om kapaciteten inte var belagd och  man 
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skulle  budgetera sysselsättningen och  skulle  gissa huruvida  man skulle  få 
sålt ett projekt eller ej blev situationen  en  annan. När konkurrensen var 
stor måste  man  ju kalkylera så att  man  kunde konkurrera. Då gick det ju 
inte att ta med outnyttjad kapacitet som  en  kostnad i kalkylen för då fick  
man  inget sålt. Försäljningsavdelningen märkte att  man  inte hade 
konkurrenskraftiga priser och "glömde" kostnader i 
försäljningskalkylerna. (Myter eller konflikt)  

PIA-värderingen var tydligen viktigast.  Man  värderade  PIA  genom att 
fördela alla kostnader och  sedan  förlustreservera för skillnaden mellan  
PIA  och försäljningspriset. Detta innebar att  man  i själva verket hade 
anticiperat försäljningsintäkten  inklusive den  eventuella vinsten. Det 
märkliga med denna  PIA-värdering var att  den  gav företaget  en  större 
vinst medan projektledarna fick högre kostnader och fick det svårt att gå 
ihop. När projekten var färdiga syntes emellertid förlusten. (Myter och 
legitimering.  Se  överskottsuppgiften.) 

Budgeteringen skedde först och främst för att konkretisera verksamhetens  
mål  i  en  planläggning och  det var  väsentligt att planläggningen existerade 
när budgeten byggdes upp. I  Hydro  visste  man  inte riktigt vilka  mål man 
hade. Man  visste inte  hur  stor  vinst  man kunde  kräva.  Man  vågade inte 
säga att  målet var  nollresultat för  då  riskerade  man  att verksamheten  
lades ned. Om man å  andra sidan ställde upp  mål som  innebar 
marknadsmässig avkastning  på  insatt  kapital så blev  verksamheten kluven.  
Ingen  trodde  på de  uppsatta målen.  (Myter  och  konflikt) 

Det  tycktes  ha  varit viktigt att  få  ett  "fint system"  där allt  var  integrerat. 
Cheferna  var  inte  så  intresserade  av  företaget  som  att skaffa  en  
språngbräda till andra bättre  jobb  i andra företag.  Bilden  utåt  var  
viktigare än verkligheten.  Eftersom  Hydro  ingick i  en  större  koncern,  
måste  man  upprätthålla skenet  av  att  ha  långsiktiga  mål som var  
realistiska i fråga  om  lönsamhet för ett affärsdrivande företag. Att  de 
sedan var  orealistiska  med tanke på  Hydros  bransch och allmänna 
konkurrensläge  var en  källa till  frustration. (Myter)  

Budgeten styrde  hur  stora pålägg  man  måste kalkylera  med.  Priserna  blev 
då  för höga i kalkylerna,  man  fick  ingenting  sålt och därmed  blev  
påläggen i efterkalkylen ännu större och  den  uppnådda lönsamheten 
sämre.  Hur  folk  än ansträngde  sig så  lönade  det sig  inte.  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

6.  Budgetuppgiften "Glömde" 
kost- 
nader, 
orealis- 
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mål  
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påläggen  
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de  

påläggen  
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Vi kan nu  sammanfatta vilka  av de  instramentella användningssätten  som  
karaktäriserade användningen  av  ekonomimodeller i  Hydro:  

1.  Upplysningsuppgiften NEJ  
2.  Överskottsuppgiften  JA 
3.  Kalkylering/Prissättningsuppg.  JA 
4.  Kontrolluppgiften  JA 
5.  Alternativuppgiften NEJ  
6.  Budgetuppgiften  JA  

Ekonomimodellerna var på förhand bestämda och det var inte meningen 
att  man skulle  göra egna dvs. upplysningsuppgiften var inte tänkt som 
någon viktig funktion. Detta gäller också alternativuppgiften som hänger 
ihop med och är beroende av upplysningsuppgiften. 

Vilka  av de  kommunikativa användningssätten karaktäriserade 
användningen  av  ekonomimodeller i  Hydro?  

1.  Myter - skapa föreställningar  JA 
2.  Legitimering  JA 
3.  Filter JA 
4.  Makt  JA 
5.  Hantera konflikter  JA 
6.  Tolkning av problematisk  situation  TVEKSAMT  
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4.1.5  Instrumentell användning  sett  i ett  kommunikativt  
perspektiv 

I-IYDRO  1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

1. Upplysnings-
uppgiften  
2. Överskotts-  
uppgiften  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6  

3. Kalkylering/  
prissättningsuppq.  

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6  

4. Kontroll-  
uppgiften  

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  

5. Alternativ- 
uppgiften  

(5.5) (5.6)  

6. Budgetuppgiften  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 

Efter  att först  ha  analyserat användning  av  ekonomimodeller i ett 
instrumentellt  perspektiv kommer jag nu  att titta  på den  i ett  
kommunikativt perspektiv. Jag  upptäcker  då  också att  det  fanns 
användning i ruta  2.1  och  2.4.  I  den  slutliga  modellen som  presenteras i  
kapitel fem  för  jag  även  in en del av  slutsatserna  som  stickord. 

När  det  gäller  myter då  vilka  myter  fanns i  Hydro?  Det  fanns  en  myt  om  
att företaget  var  lönsamt  som var  svår att släppa.  Den  här  myten  
påverkade överskottsuppgiften (ruta  2.1),  där  kunde man  hänvisa till att 
företaget i  det  långa  perspektivet  fortfarande  var  lönsamt.  Sedan har vi 
myten om  kostnadsmedvetenhet.  De hade  vissa svårigheter  på grund av 
hård  konkurrens  men  kalkylerade (ruta  3.1) de  bättre och  var  
kostnadsmedvetna  så skulle de  bli lönsamma. Kostnadsmedvetna  skulle de  
bli genom  de  nya ekonomimodellerna, vilket är  den tredje myten.  Här  
kommer  kontrolluppgiften (ruta  4.1) in då.  För  Hydro  var  kontroll lika  
med  styrning och kontroll därför att upplysningsuppgiften inte  hade  
någon framträdande  roll  och ekonomimodellerna  skulle  lära  
organisationen  att bli lönsam. Föreställningen  var  också att  om man  inte  
frivilligt  lärde  sig så  tvingade  de  obligatoriska ekonomimodellerna  en  till 
kostnadsmedvetenhet och högre  effektivitet.  När  det  gäller budgetering 
(ruta  6.1) så var det  samma grundläggande  myter som  för kalkylering 
(ruta  3.1).  

Genom att inte släppa myten om lönsamhet använde  man den  myten (som 
ju inte tycks  ha  varit sann) för att legitimera företagets fortsatta existens 
inför koncernledningen. Mellanchefer och ekonomidirektören 
legitimerade sig gentemot ledningen som legitimerade sig gentemot 
ägarna staten (ruta  2.2).  Lagervärderingen var ett sätt att redovisa  
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överskott i bokslutet och denna grundade sig på  de  ekonomimodeller för 
kalkylering som ekonomidirektören hade bestämt att  man skulle ha  (ruta  
3.2).  När det gäller kontrolluppgiften (ruta  4.2)  så är det ju  en  pendang 
till budgetering.  Man  var rädd för att budgeteringen  skulle  bli ett spel där  
de  säljande divisionerna budgeterade (ruta  6.2)  för lågt för att få lägre 
pålägg och lägre fasta kostnader i verkstaden. Dessutom befarade  man  att 
verkstaden  skulle  legitimera sina kostnader och ta ut högre priser om  de  
fick  problem  med lönsamheten. Då  skulle de  leta efter fel i ritningar och 
kontrakt för att legitimera prishöjningar. Säkert kom det också  signaler  
från företagsledningen att inte göra  en  minusbudget för då kunde  man  
inte legitimera verksamheten inför ägarna. 

Företagsledningen i  Hydro  kunde  och vågade inte diskutera 
överskottsmätningen över huvud  taget eftersom de  inte förstod ekonomi-. 
modellerna (ruta  2.3).  Detta fungerade  då som filtrering.  Ekonomi-
direktören  hade  bestämt  hur  resultatmodellerna  skulle se  ut för 
divisionerna medan företagsledningen  hade  implementerat strategin  med  
resultatenheter.  Men om  detta  skulle  fungera  så borde  ju  de  ansvariga  på  
varje resultatenhet själva bestämma  hur  deras ekonomimodeller  skulle se  
ut. 

När  man  kalkylerade så  tog man  inte med alla kostnader utan  man  
utelämnade medvetet eller omedvetet  de  som var svårberäkningsbara, så 
att  en  order  skulle  gå att sälja (ruta  3.3). 

Man  ville  heller  inte att pålägg som inte varit med i försäljningskalkylen  
skulle  var med i kontrollen; uppföljningen (ruta  4.3). Man  ville att  de  
kalkylnormer som gällt vid försäljningen också  skulle  gälla vid 
uppföljningen.  En del  kostnader ville  man  inte kännas vid. Dessa ville  
man  istället övervältra på andra resultatenheter eller tyckte att  de  inte  
skulle  fördelas alls. 

Mellancheferna hade ingen större tilltro till sina kollegor längre ned i 
linjen.  De  tyckte inte att dessa hade så mycket att tillföra när det gällde att 
bestämma hur ekonomimodeller  skulle se  ut eller att budgetera (ruta  6.3).  

Ekonomidirektören utövade makt (ruta  2.4)  när han genom  sin  vetorätt 
bestämde hur överskottsberäkningen för divisionerna och hela företaget  
skulle  ske.  Han  definierade alltså hur ekonomimodellerna  skulle se  ut.  
Han  ville  ha en  självkostnadsberäkning för att få  en  hög lagervärdering 
för att därmed kunna öka företagets resultat. 

När det gäller kalkyleringen (ruta  3.4)  så var det också 
ekonomidirektören som hade definierat ekonomimodellerna och tvingat 
på  dem  på divisionerna. Som nämnts  under  filtrering kunde det hända att  
man  inte använde ekonomidirektörens ekonomimodell när  man 
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kalkylerade,  men den  användes alltid vid kontrollen (ruta  4.4).  Även om 
någon högre  chef  hade bestämt att  man skulle  kalkylera på något annat 
sätt, för att det bättre passade företagets långsiktiga  planer,  så var det 
ekonomidirektören, som bestämde att projektet  skulle  följas upp i hans 
ekonomimodell och detta blev  en  källa till  frustration.  Det fanns några 
andra, t.ex.  Anders, Lars  och  Olof  som inte hade något emot  den  modell 
som ekonomidirektören hade bestämt.  Lars  och  Olof  arbetade på 
produktionsdivisionen och på  de  övriga divisionerna upplevde 
respondenterna att det var dessa två som hade bestämt hur  den  nya 
modellen  skulle se  ut vilket ju i hög  grad  påverkade och påverkades av 
budgeteringen (ruta  6.4). 

De  säljande divisionerna ville använda täckningsbidrag när  de  beräknade 
överskottet (ruta  2.5)  för divisionen, för projekten och vid kalkylering 
(ruta  3.5).  Respondenterna tyckte att  de skulle  kunna styra bättre mot 
långsiktiga mål då.  De  menade att många nödvändiga, opåverkbara 
kostnader såsom VD-lön,  central administration  osv, inte  skulle  fördelas 
på divisioner eller projekt. Alternativuppgiften  skulle  bättre kunna 
tillgodoses om  man  kalkylerade med bidrag (ruta  5.5)  (icke-användning). 
När makt användes för att bestämma hur kontroll och budgetering  skulle  
ske så blev det ju konflikter (ruta  4.5  och  6.5).  Projektledarna ville att 
projekten  skulle  följas upp med samma pålägg (eller inga pålägg) som  
man  använt i försäljningskalkylen. Det fanns också  en  konflikt mellan 
projeketledarna och försäljningsavdelningen om kalkyleringen eftersom 
projektledarna tyckte att försäljnings-avdelningen kalkylerade slarvigt 
(ruta  3.5). Man  försökte avhjälpa denna konflikt genom att  den  blivande 
projektledaren fick vara med och kalkylera och känna på projektet. Det 
sades att det var på försäljningsavdelningarna som  de  stora besparingarna 
fanns att hämta  men  att det var  tabu  att göra några rationaliseringar där. 

I  Hydro  var den  tänkta användningen  av  instrumentellt  slag men det  
visade  sig  till  min  förvåning att användningen  var  mycket  kommunikativ.  
Tyvärr ledde  den  inte till ökad förståelse  eller  samsyn  eftersom den  inte  
var  tillåten.  

De tre  uppgifterna kalkylering, kontroll och budgetuppgiften hängde 
väldigt mycket ihop i  Hydro.  Kontrolluppgiften  skulle  tillgodoses genom  
det  sätt  pä  vilket  man  kalkylerade och budgeterade.  Den  kommunikativa 
användningen  kan  här  ses som  ett uttryck för att  de  instrumentella 
uppgifterna inte fungerade  som  aysett. Upplysningsuppgiften  hade  inte 
tilldelats någon framträdande  roll  i  Hydro  trots  det så  förekom försök till  
tolkning  i alla  de  rutor där  det  fanns användning. När  det  gäller 
alternativuppgiften  så hade man  synpunkter  på  hur  den skulle  kunna 
fungera  om man hade  möjlighet att göra andra ekonomimodeller än  de  
tillåtna. Ibland  gjorde man  alternativa kalkyler och bröt därmed mot 
reglerna och  då  uppstod  konflikter vid  uppföljningen.  
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4.2  Energiverken i  Göteborg 

4.2.1  Verksamhetsbeskrivning och  organisation  

Verksamheten i Energiverken var uppdelad i  distribution  av  el,  
fjärrvärme och  gas (se  organisationsschema i bilaga  6  figur  A4:6-11).  
Omsättningen var  1984 1416  Mkr och resultatet före 
bokslutsdispositioner  144  Mkr. Det kalkylmässiga resultatet var för 
samma period  minus 6,1  Mkr. Detta beräknades efter delvis andra 
principer t.ex. baserades ayskrivningar på beräknade 
nuanskaffningsvärden. 

Energiverken 
Datorstöd  Epos  
Redovisning flexibel 
Lönsamhet lönsamt/neutralt 
Ägare  Kommunen  
Storlek: antal anst.  1116  
Bransch energibolag 
Typ av tillverkning processindustri 
Konkurrens monopol 
Försäljning lokalt i Gbg  
Respondenter 20  
Tidsperiod  1984-85 

Figur 4:3 Fakta  om Energiverken. 

Energiverken var fram till  den  förste juli  1989, en  affärsdrivande 
förvaltning.  Man  kände sig mycket styrd av kommunen och hoppades bli 
friare när  man  blivit aktiebolag.  Man  hoppades på att bli  mindre  
beroende av kommunens dåliga ekonomi och inte behöva konkurrera med 
övriga förvaltningars investeringsplaner. Som bolag hoppades  man  kunna 
låna på kreditmarknaden.  

Min  undersökning berör inte det nya bolaget utan utgångspunkten är att 
Energiverken var  en kommunal  affärsdrivande förvaltning. 

Eftersom Energiverken var ensam leverantör av elkraft inom 
göteborgsområdet hade  man  ingen direkt konkurrens. Detta medförde att  
de  inte  har  någon att jämföra sig med vad gällde effektivitet och i viss 
mån vad gällde priser.  De  ansåg själva, trots att  de  hade få att jämföra sig 
med, att  de  höll låga avgifter (jämfört med andra orter). 

Att vara  en kommunal  förvaltning innebar att Energiverken inte utgjorde 
någon självständig enhet i juridisk och ekonomisk bemärkelse. 
Energiverken svarade emellertid för  den  löpande redovisningen  under  
året och upprättade fullständigt bokslut för verksamheten. Enligt  de 
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lagregler som gällde för kommunala affärsdrivande förvaltningar  skulle  
verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Denna princip 
innebar att kommunen inte  skulle  ta ut några medel ur verksamheten 
utöver vad kommunen tillskjutit i  kapital samt  skälig ränta på kapitalet. 
Eventuella överskott i verksamheten  skulle  beaktas genom att 
förvaltningen tillgodoräknades ränta på dessa. På sikt  skulle  överskott och 
underskott jämna ut varandra. 

Energiverken försåg kommunen med  el,  fjärrvärme och  gas.  Statens 
Vattenfallsverk levererade cirka  90  procent av  den  elkraft som 
förbrukades i  Göteborg  och resterande  del  producerade Energiverken 
själva, framförallt i kraftvärmeverket i Rosenlund. Energiverken 
levererade elkraft till alla inom Göteborgs kommun dvs  230 000  
lågspänningsabonnenter och cirka  300  högspänningsabonnenter med 
undantag från  dem  som bodde i Askim och södra skärgården. 

Fjärrvärme producerades i kraftvärmeverk  samt  i permanenta och 
provisoriska hetvattencentraler. Värme levererades också från  det  
regionala avfallsbolaget sopförbränningsstation i Sävenäs. Från och  med 
1980  levererades även spillvärme från  Shells  raffinaderi på  Hisingen.  
Under 1988 var den  totala omsättningen  av elenergi 4100  GWh varav  den  
egna  produktionen  svarade för endast  51  KWh.  Gas  för 
hushållsuppvärmnings- och industribruk framställdes  av  oljeprodukter  
vid  spaltgasverket i  Arendal.  Fjärrvärme levererades till  de  centrala 
stadsdelarna och till  de  fiesta  stora bostads-områdena. Drygt  120 000  
hushåll fick  sin  värme  via  Energiverken.  Under  hösten  1988  började  
naturgas  att användas  som  bränsle i fjärrvärmeproduktionen. 

Dessutom  hade  Energiverken  på  uppdrag  av  andra kommunala 
förvaltningar och privata företag viss anläggnings- och 
serviceverksamhet.  Exempel  på  denna s.k. sidoordnade verksamhet  var  
arbeten  på  gatubelysnings- och trafiksignalanläggningar, elanläggningar 
för spårvägsdrift  samt  servicearbeten  på  abonnentanläggningar för 
fjärrvärme och  gas.  Energiverken  hade  också  hand  om driften av  
ångcentralen  vid  Sahlgrenska sjukhuset  på  uppdrag  av  
sjukvårdsförvaltningen.  Av  Energiverkens  1100  anställda  84/85 var 740  
är tjänstemän och  resten  kollektivanställda.  

Organisationens uppbyggnad var beroende av  en  mängd komponenter 
bl.a. företagets storlek, inköps-, försäljningskanaler och 
produktionsinriktning. Energiverken hade därför  en  vittförgrenad  
organisation  på grund av dess omfattande åtaganden både gentemot 
kunder och kommunen.  De  hade  en  fastare, mer  rigid, organisation  än 
flertalet andra företag, genom att varken eldistribution eller kundkrets 
förväntades ändras i någon större omfattning. Därför hade  man  minskat 
på försök till omorganisation för att istället koncentrera sig på att  
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effektivisera beslutsfattande och handläggandet av ärenden,  men  inom 
dåvarande organisationsform och med dåvarande personalstyrka.  Man  
hade på senare år försökt delegera besluten så långt ner i organisationen 
som möjligt i ett försök att öka kostnadsmedvetenheten,  men  även för att 
personalen  skulle  känna större arbetstillfredsställelse och insikt om  de  
egna prestationernas betydelse.  Man  ville med andra ord öka 
motivationen och ge större möjligheter till självförverkligande.  

Man  satsade mycket på utbildning som hade till syfte att vidareutbilda 
personalen och möjliggöra internrekrytering. Inom Energiverken 
prioriterade  man  internrekrytering och  personal-omsättningen var 
därför låg, nyanställningar var lika med antalet naturliga avgångar. 

"Energiverken  har  många av  de  ingredienser som karaktäriserar ett 
kommunalt verk. Hårt uppbunden till  sin  uppdragsgivare, kommunen. 
Stor  organisation  med fasta rutiner och begränsade alternativa 
utvecklingsmöjligheter osv. Däremot  har  inte Energiverken något av  den  
apati och arbetsförlamning som brukar förekomma på andra kommunala 
verk. Mycket kanske beroende på att verksamheten för  de  anställda känns 
meningsfull och påtaglig. "(Andersson  et al 1981 s. 43)  

Samarbetet verkade för  en  utomstående att fungera bra både inom 
avdelningarna och över gränserna såväl som med fackföreningarna. Det 
var dock viktigt att gå tjänstevägen med ärenden för att inte stöta sig med 
någon. Uppåt mot företagsledningen (styrelsen) och kommunen var 
kontakten mer formell och  administrativ  än i övrigt.  

4.2.2  Redovisning och datorstöd  

1981  startades ett projekt för att byta redovisningssystem. Inom 
kommunen hade  man  utvecklat ett ekonomistödsystem,  Bure,  för alla  de  
kommunala förvaltningarna och Energiverken var inplanerade att 
implementera detta  1982.  Energiverken ville inte bli knutna till detta  
system  och startade därför ett projekt för att byta redovisning och för att 
senare kunna bli aktiebolag. 

Det  gamla redovisningen  med  datorstöd infördes  1969. Det  byggde  på  
GK-planen  (Göteborgsvarianten  av  kommunplanen) och omfattade  10 
kontoklasser med  externredovisning i klasserna  0, 1, 8  och  9  och 
internredovisning i klasserna  2-7.  Datorstödet  var  specialutformat för 
Energiverken  under  senare  delen av  60-talet.  Vid  
redovisningsprojektstarten  1981 var  datorstödet gammalmodigt och svårt 
att göra ändringar i. Indata registrerades löpande  under  månaden  men  
uppdaterades  en  gång i månaden  på en  stordator  på kommunens ADB-
kontor.  Leverantörsfakturor registrerades  via terminal av 
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ekonomiavdelningen i systemet Linus (leverantörsreskontra). Indata till 
förrådssystemet skedde genom optisk läsning av förrådsuttag. Uppgifter 
om tjänstemannalöner stansades för registrering i lönesystemet  PLM. En  
gång i månaden länkades  data  från dessa  system  över till 
redovisningssystemet.  All  annan indata såsom utgifts- och inkomstallegat, 
bokföringsorder (som bl.a. omfattar uppgifter från debeteringssystemen), 
tidrapporter, fordonsrapporter, transportsedlar, mätningsuppgifter (ayser 
löner till kollektivanställda) kontrollerades av ekonomiavdelningen och 
skickades till servicebyrå för stansning till magnetband.  8-10  dagar efter 
månadens  slut  gjordes  en  månadskörning för uttag av bokföringslistor 
och rapporter. Cirka  14  dagar efter månadsskiftet skickades rapporterna 
ut till  de  olika användarna.  (Tore  på ADB-kontoret) 

I redovisningen skedde löpande  en  omfattande fördelning av interna 
tjänster, vilket innebar att  den  grundinformation som registrerades var 
svår att komma åt. Ekonomiavdelningen tyckte att systemet registrerade 
mycket  information men  trots detta kunde  man  inte tillgodose  de  
rapportkrav som kom från linjen.  Under  tiden för  den  utredning som 
ekonomiavdelningen gjorde ayseende eventuell omläggning av 
redovisningen, framkom att det fanns önskemål om nya begrepp i 
redovisningen. Ekonomiavdelningen kom därför till slutsatsen att  man  
ville  ha en kontoplan  med flerdimensionell redovisning. Det gamla 
systemet kördes på stordator hos ADB-kontoret.  Under  utredningens 
gång blev  man  alltmer avvogt inställd till ADB-kontoret som  man  
upplevde bromsade och störde utredningen, vilket resulterade i att 
utredningen ställde kravet att Energiverken  skulle  bli fri från ADB-
avdelningen och  ha en  egen dator. 

Redovisningsprojektet  på  Energiverken  som kom  att  kallas  RP,  startade  
1981-02-01  och beräknades  då  vara  klart 1983-06-30. Man  planerade att 
använda elverksföreningens nya  kontoplan "Energibas".  Datorstöd  skulle  
utvecklas från ett s.k.  standardsystem. Den  dåvarande redovisningschefen  
Per hade  suttit  med  i kommittén  som hade  utvecklat  "Energibas".  Två 
etapper  av projektet  planerades. Etapp  1 skulle  innehålla kravinsamling,  
val av  datorlösning och preliminärt systemförslag. Etapp  2 skulle  
innehålla slutgiltigt systemförslag, systemomläggning och införande, 
utbildning och uppföljning. Målsättningen  var  att  ha det  nya  systemet  i  
drift vid årsskiftet 82/83.  Projektetorganisationen  bestod av en  
projektledningsgrupp,  en  arbetsgrupp och  diverse referensgrupper.  
Ordförande i projektledningsgruppen  var en  projektansvarig.  En del  
medlemmar  var  fackliga representanter. Projektledaren och biträdande 
projektledaren ingick också i arbetsgruppen. Projektledningsgruppen 
fungerade  som  ett  beslut-  och  informationsforum. De  beslutade  vad de 
skulle  rekommendera  direktionsgruppen  att fatta  beslut om. Det var  
arbetsgruppen  som  utförde  vad man  beslutade i  ledningsgruppen.  
Arbetsgruppen  skulle  samverka  med  referensgrupperna för att ta fram  
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krayspecifikationer till ett nytt redovisningssystem. När det gällde 
hårdvaran ansåg  man  sig  ha  två  alternativ  nämligen som  nu,  satsvis 
bearbetning i  central  stordator på ADB-kontoret eller direktbearbetning  
via terminal  på stor- eller minidator. 

Arbetsgruppen  gjorde  studiebesök  på tre  andra elverk,  på  
Stadsbyggnadskontoret och Renhållningsverket för att studera deras 
redovisning och datorstöd.  Man gjorde  också  diverse  besök  hos  
datorstödleverantörer bl.a. Riab (leverantör  av Epos). Den  externa 
konsulten  hade  bara erfarenhet  av Epos  och försökte omedvetet  eller  
medvetet  få  Energiverken att välja detta datorstöd. Arbetsgruppen  hade  
fått  offerter  från  ADB-kontoret,  Sperry  Univac, Errpege,  IBM  och Riab.  
Man  poängsatte offertförslagen  på Bure, Macs  och  Epos 80  och där fick  
Epos 80 den  högsta poängen.  

ADB-kontoret var  i början  av projektet  inte särskilt samarbetsvilligt.  På  
Energiverken betraktades  ADB-kontoret med skepsis  och  antipati  därför 
att  man  tyckte att  det  gamla  systemet  fungerade dåligt och alla  problem 
som hade med  redovisningssystemet att göra ansågs vara  ADB-kontorets  
fel. Energiverken  ville  till varje  pris ha en egen  dator,  egen  mjukvara och 
sköta anläggningen själva. När  ADB-kontoret  förstod att Energiverken  
var på  väg att köpa fel  produkter  försökte  de  hjälpa till genom att 
informera.  ADB-kontoret  förklarade att  det  datorstöd  som man var på  
väg att köpa,  Epos 80, var  ett  batch-baserat  system  dvs byggde  på satsvis  
bearbetning  av data  och inte  var  något  on-line system  även  om man  
använde  terminaler.  Följden  blev  att  man  till sist fick igång ett bra 
samarbete och att  ADB-kontoret  köpte  in Epos TI (TI står  för  Texas 
Instruments som  är  en  tillverkare  av  smådatorer) och  en Texas-dator för 
Energiverkens räkning.  Epos TI var den  nya  on-line versionen av Epos  
anpassat till  Texas-datorer. Ett informellt möte  hade  ägt  rum  mellan 
direktörerna  på ADB-kontoret  och Energiverken  som  till  en del  
förklarade  ADB-kontorets  ändrade inställning.  På  ledningsnivå inom  
ADB-kontoret  ställde  man sig  därefter  positiv  till  den  lösning  som  
Energiverken förordade. 

Kostnader: Anskaffningskostnad för ADB-kontoret 

Mjukvara 

Hårdvara 

Epos/TI  
Lever  
Systemvara 

Centralenhet  1024 kb  
Skivminnen  2x300 Mb  
Radskrivare 
Bandstation  

500.000 
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Terminalskrivare  2  st 
Bildskärmar  14  st 	1.400.000 

SUMMA: 	 1.900.000 

Leasingkostnader för Energiverken:  Per  månad  45.600 under 48  
månader. 

Årshyra  550.000  
Serviceavtal 
Hårdvara  150.000  
Mjukvara  100.000 

SUMMA: 800.000  

Redovisningsprinciper diskuterades ayseende pålägg, internfördelningar, 
aktiveringar av gjorda investeringar, behandlingen av arbetsorder och 
kontoplanens grundstruktur. 

I det nya systemet gjorde Energiverken alla rapporter själva. Åtta 
utbildningstillfällen genomfördes med trettio deltagare vid varje tillfälle. 
Utbildningen var planerad så att varje tillfälle inleddes med  en  
beskrivning av grunderna i det nya systemet. Därefter delades gruppen  in  
i smågrupper för att arbeta sig igenom ett antal konteringsövningar. 
Eftermiddagarna användes till diskussioner kring speciella  problem  som 
kunde dyka upp. Därefter specialutbildades vissa enheter. 

Senare hade  man  uppföljning av konterarutbildningen och mer 
rapportteknikutbildning. På ekonomiavdelningen hade  man  speciell 
utbildning i  Epos, kontoplan samt  alla indatarutiner. 

Hur var användarna involverade i processen?  Jo, den  externa konsulten 
använde sig av  en  utvecklingsversion av  Epos  till att låta användarna 
konstruera sina egna  modeller  och rapporter (med hjälp av  en  DEC  
2060).  Arbetssättet var att i  en dialog  komma fram till rapportbehovet 
och utifrån rapporterna konstruera  en  modell.  Modellen  användes senare 
som grund i  den  offertförfrågan som  man  skickade till ett antal 
leverantörer av datorstöd. 

Krayspecifikationen på det nya datorstödet är daterad  den  fjärde mars  
1982  och utfärdad av  Ulla,  som senare blev ekonomichef. Där sade  man  
att det nya systemet  skulle  vara terminalbaserat och arbeta interaktivt. 
Med det avsågs att användarna  skulle  stå i direktkontakt med datorn.  Man 
skulle via  terminaler kunna såväl registrera som ta ut  information.  
Datorstödet  skulle  vara användarvänligt dvs användarna  skulle  själva  
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kunna styra och hantera det. Ekonomiavdelningens  personal samt  på sikt 
även andra användare  skulle  själva kunna utforma sina rapporter. Det  
skulle  vidare vara enkelt att ändra  kontoplanen. 

Man  förutsatte att flertalet  rapporter  även i fortsättningen  skulle  tas ut i  
batch-form men  att möjlighet  skulle  finnas att när  som helst under 
perioden  ta ut spontana  rapporter på  bildskärm  eller på papper.  

Dessutom ville  man ha  ett datorstöd som möjliggjorde att  man  lagrade  
information  utöver  den  som fanns i själva redovisningen. Exempelvis  
skulle man  kunna utforma  en  projektredovisningsrapport där  man  på 
rapporten  men  inte i redovisningen  lade  på vissa pålägg för fasta 
kostnader och också kunna utläsa ett resultat dvs skillnad mellan intäkt 
och kostnad.  Den  stora förändringen som tycktes rubba maktbalansen var 
att  man  ville ta bort interndebiteringen.  

4.2.3  Ekonomimodellers tänkta och realiserade användning 

Syftet med det nya redovisningssystemet var att frigöra sig från 
kommunen och det skedde genom att  man  anskaffade  en  egen dator och  
en  mjukvara som inte var knuten till kommunen.  De  nya 
ekonomimodellerna  skulle  kunna utvecklas och användas av användarna. 
Exempel på ekonomimodeller gjorda av användare finns i appendix figur  
A4:12.  Målet var att bli aktiebolag och då behövdes  en  ny syn på 
ekonomimodeller. Som redan nämnts i förra aysnittet involverades 
användarna i hela processen.  Men  det viktigaste var nog när nya begrepp 
för registrering  skulle  utvecklas vilket  sedan  kom att bestämma vilka 
ekonomimodeller som  man  kunde göra. Arbetsgruppen var styrande och 
ganska  normativ  eftersom medlemmarna i  den  trodde sig veta hur det 
bäst  skulle  gå till. Skillnaden mellan arbetsgruppen och andra konsulter 
var dock människosynen.  Man  ville verkligen att användarna  skulle  
aktivera sig och hade höga tankar om vad  de  kunde åstadkomma. Det 
styrande inslaget var till stor  del  att få  dem  att engagera sig och i viss 
mån tänka själva, använda  sin  kreativitet. Hur mycket arbetsgruppen 
styrde hade  de  svårt att själva bedöma eftersom  de  tyckte sig vara "för" 
användarna.  
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4.2.4 Kommunikativ  användning sett i ett instrumentelit 
perspektiv 

Upplysningsuppgiften 

Arbetsgruppen hade satt upplysningsuppgiften i centrum för det nya 
redovisningssystemet. Upplysningsuppgiften handlar om hur  man  
registrerar  de  ekonomiska händelserna i redovisnings-systemet.  De  
förstod att  man  inte kunde göra hur många olika registreringar som helst 
utan att dessa måste systematiseras på något sätt. Då lät  man  användare av 
ekonomimodeller konstruera sådana som  de  ville  ha.  På det sättet kunde  
man  diskutera och komma fram till vilka begrepp eller dimensioner som 
behövdes i redovisningen. Därefter byggde  man  upp  en  registreringsplan 
som  man  kallade för  kontoplan men  i  den  fanns förutom traditionell 
kontoindelning också alla  de  begrepp och strukturer som  man  behövde 
för att konstruera  de  ekonomimodeller som användarna hade utvecklat. 

Hela redovisningsprojektet var genomsyrat av denna ide-  att användarna  
skulle delta  i utvecklingen eftersom  de  bäst visste vilken  information de  
behövde.  Man  hade tänkt sig ett redovisningssystem som var underlag för 
att tillgodose alla andra krav på  en  ekonomimodell. Det var viktigt hur  
data  registrerades för att det bestämde vilken  information  som  sedan  var 
möjlig att ta fram i ekonomimodellerna. Syftet med dessa 
ekonomimodeller  skulle  vara att  de skulle  kunna användas för 
legitimering, filtrering av ekonomisk  information,  konfliktlösning och till 
hjälp vid tolkning av problematiska situationer såsom prissättning m.m. 
Det var inte tänkt att cheferna  skulle  förlora makt som  de  i viss mån 
gjorde när  de  inte deltog tillräckligt i framtagandet av nya 
ekonomimodeller.  

En del  chefer tyckte att prissättningsuppgiften var viktigast på 
Energiverken varför upplysningsuppgiften inte dög som grund för 
redovisningen.  (Konflikt) 

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

1. 	Upplysnings- Konkur-  En del  
uppgiften  rens- ville  

utsatta inte 	att 
denna 

uppgift  
skulle  

dominera  
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Överskottsuppgiften 

För ekonomiavdelningen var det externa bokslutet  den  viktigaste 
ekonomimodellen och därför ville  man  helst inte  ha  några 
interndebiteringar som förstörde redovisningen och gjorde bokslutet mer 
komplicerat. (Legitimering och makt) Ekonomiavdelningen hade 
egentligen ingen formell makt över linjen utan försökte legitimera sina 
krav i ledningsgruppen varifrån makt kunde användas. Makt hade  man  
endast i  den  bemärkelsen att  man  hade större kunskap i ekonomiska 
sammanhang.  Men Rosa  på ekonomiavdelningen sade att  man  hade lovat 
linjen att det  skulle  gå att få fram vilka ekonomimodeller som helst. 
Linjen hade tolkat detta som att  de  fick kontera hur som helst och det 
tyckte  Rosa satte  ekonomiavdelningen i underläge. På 
ekonomiavdelningen hade personalen svårt att säga ifrån. 

På Energiverken hade  man  ett komplex, detta att inte vara ett "riktigt" 
företag. Det ville  man  vara och för det krävdes att  de  olika enheterna var 
resultatenheter. Därför behövde  de  intäkter och det kunde  de  flesta få 
bara om  man  hade internfakturering. När  man  bara koncentrerade sig på 
att registrera kostnader kunde  man  inte  heller se  om  den  prestation som 
var syftet med kostnaden var uppnådd. (Tolkning)  Om den  registrerade 
kostnaden var lägre än budgeterat kunde detta bero på att  man  inte gjort 
det  man skulle  eller inte köpt det som var aysett.  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

2.  Överskotts- 
uppgiften 

Bokslut Bokslut För mycket 
kostnads- 
orienterat,  

ville  
vara 

riktigt 
företag 

Kalkylering/Prissättningsuppgiften  

Speciellt för funktionen sidoordnad verksamhet var prissättningsuppgiften 
viktig. Detta berodde på att  man  där lämnade offerter till sina kunder i 
konkurrens med andra leverantörer. (Tolkning)  

En  av  de  högre cheferna  (Bengt)  ville att ekonomimodellerna  skulle  vara 
stabila och  visa  "sanna produktkostnader". Att diskutera vad som var 
riktigt och hur ett pris  skulle  bestämmas var inte önskvärt.  Han  ville inte  
heller  att  man skulle  vara beroende av samarbetet med andra avdelningar. 
Det var bättre med internfakturering, tyckte  Bengt.  (Legitimering och 
konflikt)  
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En  annan av cheferna  (Dagmar)  tyckte inte  heller  om att 
interndebiteringen tagits bort.  Nu  var hon tvungen att ta ansvar för 
hjälpavdelningarna och hon sade "skall  jag  behöva ändra  min  
organisationsstruktur för att passa redovisningsmodellen?" (Makt) Alla 
var inte nöjda med att behöva kommunicera med andra.  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

3. Kalkylering/  
Prissättningsuppg. 

Intern-  
faktu- 
rering  

Tvingas  
kommu- 
nicera  

Intern-  
faktu- 
rering  

Sido- 
ordnad  

verksam- 
het 

Kontrolluppgiften 

Kontrolluppgiften inriktar  sig  framförallt  mot  förbrukningen och  det  är  
en  viktig uppgift i  en  budgetstyrd  organisation.  Många  av de  
ekonomimodeller  som  användarna  gjort  handlade  om  att följa upp dvs 
kontroll. Att interndebiteringen tagits  bort  minskade 
kontrollmöjligheterna och  ansvar  mäste  utkrävas  på  annat sätt. (Makt)  
Dagmar  tyckte uppenbarligen att hennes möjligheter  till  att  ha  kontroll 
över  sin  verksamhet  hade  minskat.  Hon  saknade maktmedel att 
kontrollera andra avdelningar  som skulle  göra arbete åt  henne. 

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

4. Kontroll- Att 
uppgiften  intern-

debit.  
tagits  
bort  
mins-
kade 

chefer-
nas makt 

Alternativuppgiften 

Alternativuppgiften hänger ihop dels med upplysningsuppgiften och dels 
med budgetuppgiften.  Om  redovisningen utformas som ett registrerande  
system  ges möjlighet att göra alternativa kalkyler som är viktigt när 
verksamheten skall budgeteras. 

Med  de  nya flexibla ekonomimodellerna var det lättare att motivera 
investeringar eftersom  man  själv kunde ta fram siffror och  visa  på 
lönsamhet. (Legitimering)  Om  cheferna inte behärskade att ta fram 
egna ekonomimodeller eller att kontrollera  de  underordnades äskanden 
förlorade  de  makt. (Makt)  De  kunde inte längre filtrera  information. 
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(Filter) De  underordnade kunde då i större utsträckning än cheferna 
använda ekonomimodeller för att tolka  sin  eller andras  situation.  
(Tolkning och legitimering)  

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

5. Alternativ-  Flexibla Cheferna Cheferna  De  under- 
uppgiften ekonomi-  kunde  förlo- ordnade  

modeller  inte  rade  tolkade 
filtrera makt sina 

och 
andras  

situation  

Budgetuppgiften 

Hela verksamheten var budgetstyrd varför budgeten hade  en central roll. 

Dagmar  tyckte att budgeteringen hade blivit svårare eftersom  man  bara  
skulle  budgetera  sin  avdelnings kostnader och lita på att  de  avdelningar 
som  skulle  göra arbete åt  en,  gjorde det. 

Någon tyckte att det var svårt att tolka världen med det nya 
redovisningssystemet. Ekonomimodellerna var inte längre färdiga utan  
man  måste göra  dem  själv.  Man  måste bestämma vilka konton  man skulle  
använda och hur rapporterna  sedan skulle se  ut, vad det var för  
information man  ville  ha. (Filter)  Eftersom internfaktureringen var 
borttagen fick  man  också själv bestämma hur  man skulle  hantera 
kostnader, som uppstod på andra avdelningar, som arbetade för  en.  

För  en del  hade världen varit oproblematisk  men nu  hade  den  blivit 
problematisk p.g.a. redovisningssystemet. 

Som nämnts  under  föregående typ av användning var det med  de  nya 
flexibla ekonomimodellerna lättare att motivera investeringar i budgeten 
eftersom  man  själv kunde ta fram siffror och  visa  på lönsamhet. 
(Legitimering)  

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

6. Budgetuppgiften Flexibla Själva  De  under- 
ekonomi bestäm- ordnade  
modeller  ma 

konto-  
plan  

tolkade  
sina  
och 

andras  
situation 
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Vi kan  nu  sammanfatta vilka av  de  instrumentella användningssätten som 
karaktäriserade användningen av ekonomimodeller på Energiverken:  

1.  Upplysningsuppgiften  JA 
2.  Överskottsuppgiften  JA 
3.  Kalkylering/Prissättningsuppg.  JA 
4.  Kontrolluppgiften  JA 
5.  Alternativuppgiften  JA 
6.  Budgetuppgiften  JA 

Den  tänkta användningen fokuserade på upplysningsuppgiften. Alla  skulle  
själva kunna ta fram  de  siffror  de  behövde i olika beslutssituationer. Hur 
kan vi då sammanfatta  den  kommunikativa användningen av 
ekonomimodeller på Energiverken?  

1.  Myter - skapa föreställningar  JA 
2.  Legitimering  JA 
3.  Filter JA 
4.  Makt  JA 
5.  Hantera konflikter LITET  
6.  Tolkning av problematisk  situation JA 
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4.2.5  Instrumentell användning  sett  i ett  kommunikativt  
perspektiv 

ENERGIVERKEN  1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 
-J 

1. Upplysnings-  
uppgiften  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6  

2. Överskotts-  
uppgiften  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6  

3. Kalkylering/  
prissättningsuppg.  

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6  

4. Kontroll-  
uppgiften  

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  

5. Alternativ- 
uppgiften  

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6  

6. Budgetuppgiften  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6  

Här gör  jag  likadant  som  i  Hydro,  efter  att först  ha  analyserat användning  
av  ekonomimodeller i ett instrumentelit  perspektiv kommer jag nu  att 
titta  på den  i ett  kommunikativt perspektiv. Som synes finner jag  
användning i  fier  rutor än i föregående aysnitt.  Myter  t.ex. finns  det  trots  
allt gott  om.  

Vilka myter fanns i Energiverken? 
Hela idén med upplysningsuppgiften som bas för redovisningen kan  man  
betrakta som  en  myt. Enligt Söderbom  (1995)  kan myter vara sanna eller 
falska. Föreställningen om att det  skulle  vara bra för verksamheten att 
kunna göra vilka ekonomimodeller som helst delades inte av alla.  En del,  
särskilt högre chefer, hade  den  motsatta föreställningen att detta nya sätt 
att arbeta inte var bra för verksamheten och för  dem  själva i deras 
chefsroller. Det nya sättet att arbeta innebar att  man  kunde göra 
alternativa  modeller  och på det sättet få ett decentraliserat beslutsfattande. 
Detta kunde släppa loss krafter lokalt och få  dem  att blomma ut. 

Ekonomiavdelningen och företagsledningen hade  en  myt som sade att om 
Energiverken blev aktiebolag så  skulle man  kunna redovisa överskott som  
man  kunde behålla i bolaget för investeringar m.m. (ruta  2.1) Den  nya 
redovisningsplanen var nödvändig för att nå detta mål.  

Bland  andra,  Bengt  och  Dagmar,  tyckte att kalkyleringen/ prissättningen 
blivit mycket svår eftersom  man  hade tagit bort internprissättningen (ruta  
3.1).  Kontrollmöjligheterna i  den  mån det gjordes blev också svårare utan 
internpriser, tyckte  de. Men  ekonomiavdelningen som ville bli av med 
internprissättningen för att lättare kunna göra bokslut sade att  de  nya 
ekonomimodellerna gjorde det möjligt att  ha  självkontroll (ruta  4.1). 
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Det fanns också  en  myt om att Energiverken  skulle  bli konlcurrensutsatta 
så att deras stabila omgivning blev  turbulent  och att det då  skulle  ställas 
krav på ekonomisk styrning och kontroll. Detta tyckte  Bengt  att  man 
skulle  åstadkomma genom resultatansvar (rutorna  1.1-6.1).  

För  de  budgetansvariga på lägre nivåer var det nya sättet att göra 
ekonomimodeller både bra för budgetarbetet, kontrollen och 
prissättningen (rutorna  3.1-6.1).  

Med  den  nya redovisningsplanen hade verksamheten blivit starkare då  de  
bättre kunde legitimera  sin  verksamhet och lättare budgetera och få 
igenom  sin budget  (ruta  6.2). Man  kunde använda ekonomimodellerna 
som  man nu  själva kunde ta fram och  visa  på att planerade projekt kunde 
bli lönsamma och få sina äskanden godkända dvs legitimera  sin  
verksamhet.  Information  ger makt och så även bättre ekonomimodeller. 
Det var ju meningen att alla medarbetare  skulle  kunna ta fram siffror och 
göra egna ekonomimodeller.  De  högre cheferna verkade  ha  svårare för 
att utnyttja detta då  de  inte hade fått tillräcklig utbildning.  De  kunde då 
inte föra  den dialog  som var syftet och på det sättet minskade deras makt 
betydligt (ruta  6.4). Man  kan också säga att det inte blev någon jämlik 
kommunikation eftersom cheferna kom i ett underläge. Cheferna kunde  
heller  inte utkräva ansvar med hjälp av ekonomimodellerna eftersom 
dessa inte var tänkta för detta ändamål (ruta  4.4).  Det bästa sättet för  dem  
att kunna utkräva ansvar var att lära sig ekonomimodellernas språk. 

Upplysningsuppgiften gjorde ju att användarna kunde ta fram 
ekonomimodeller för att legitimera  sin  verksamhet (ruta  1.2). Man  kunde 
göra alternativa resultatmodeller (ruta  2.2).  Blev  man  aktiebolag hade  
man  större frihet att bestämma vilka överskott som  skulle  redovisas och 
hur  de skulle  användas.  Bengt  tyckte att det blev svårare att legitimera 
sina priser utan internfakturering. Andra däremot var positivt inställda 
till att legitimera kalkyleringen med andra ekonomimodeller (ruta  3.2).  
Traditionellt förekom ingen effektivitetskontroll,  man  kontrollerade bara 
i vad mån äskade pengar användes eller ej (ruta  4.2).  Blev  man  aktiebolag 
fordrades  en  effektivitetskontroll och  en  sådan tyckte  en del  utövades bäst 
genom resultatansvar. Legitimering skedde både internt och externt. 
Externt legitimerade  man  sig mot kommunledningen och  skulle man  bli 
aktiebolag blev legitimeringen mer i förhållande till kunderna. Internt 
legitimerade  man sin  verksamhet uppåt mot i sista  hand  verkscheferna. 

Genom att göra alternativa kalkyler så kunde  man  legitimera olika 
investeringar (ruta  5.2).  Som det  nu  var, blev budgeten viktig. I  den  
måste  man  äska  de  medel  man  behövde för verksamheten. Då var det 
viktigt att kunna legitimera verksamheten (ruta  6.2). 
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Genom upplysninguppgiften kunde var och  en  göra sina egna 
ekonomimodeller och därmed filtrera informationen hur  de  ville (ruta  
1.3). Sedan  gäller det att kunna legitimera dessa (ruta  1.2). Man  måste 
emellertid bestämma vilka konton  man  vill  ha  eftersom  man  annars inte 
hade  den  frihet som kunde bli möjlig om  man  deltog i utvecklingsarbetet 
(rutorna  3.3-6.3).  Ekonomiavdelningen klagade emellertid på att  man  i 
linjen  lade  upp konton och konterade hur som helst (ruta  2.3). Bengt  
tyckte inte om att  man  var tvungen att tolka världen eftersom 
ekonomimodellerna inte var färdiga och sanna (ruta  5.3).  Eftersom 
internfaktureringen var borttagen fick  man  själv bestämma hur  man 
skulle  hantera kostnader som uppstod på andra avdelningar som arbetade 
för  en. 

De  högre cheferna,  bland  andra  Bengt  och  Dagmar,  tyckte att  de  hade 
förlorat makt eftersom  de  budgetansvariga och andra nere i verksamheten 
hade fått möjlighet och  nu  hade blivit duktiga på att legitimera sina behov 
(ruta  1.4).  

Ekonomiavdelningen hade  den  fullständiga makten över 
överskottsberäkningen (ruta  2.4).  Linjen upplevde att det inte fanns någon 
överskottsberäkning eftersom varje avdelning bara budgeterade och 
konterade sina kostnader. Detta gällde emellertid inte sidoordnad 
verksamhet, som ju hade intäkter. 

Cheferna förlorade makten över kalkylerna och kontrollen och i viss mån 
budgeteringen när deras underställda kunde legitimera  sin  verksamhet 
med hjälp av alternativa eller nya ekonomimodeller (rutorna  3.4-6.4). 

De  nya ekonomimodellerna skapade konflikter i större utsträckning än 
tidigare eftersom  de  tillät alternativa sätt att  se  på världen och 
omgivningen. Det blev till viss  del  att likna vid ett "semiconfucing  
system"  (Hedberg & Jönsson  1978).  Hedberg & Jönsson menar att sådana  
system  behövs i företag med  en  starkt föränderlig miljö.  Nu  hävdade ju 
somliga att Energiverken hade  en  föränderlig miljö,  man skulle  få 
konkurrens från andra energibolag  men  dessa personer tyckte inte att  
man skulle  skapa oro med hjälp av nya ekonomimodeller.  De  tyckte 
tvärtom att världen  skulle  vara sann och säker, vilket  den  ju inte kunde 
vara i  en  föränderlig, hotande omgivning. Detta talar för att  en  eller 
annan myt inte var sann. (rutorna  1.5, 3.5  och  5.5)  

Som sades tidigare hade ekonomiavdelningen  den  fullständiga makten 
över överskottsberäkningen och linjen upplevde  en  konflikt i detta att det 
inte fanns någon överskottsberäkning eftersom varje avdelning bara 
budgeterade och konterade sina kostnader (ruta  2.5). 
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Det skapade också konflikt att  man  inte hade någon internfakturering när 
det gällde kalkylering och budgetering (rutorna  3.5  och  6.5).  

Verkscheferna ville  ha  resultatansvar för att kontrollera verksamheten 
(ruta  4.5).  

När det gäller tolkning så borde denna uppgift  ha  stor betydelse eftersom 
upplysningsuppgiften var så framträdande.  Men  eftersom verksamheten 
inte verkade  ha  anammat detta sätt att arbeta, så hade tolkningen bara 
blivit lättare för  dem  som  tog  fram alternativa och nya ekonomimodeller.  
De  hade kanske deltagit i kontoplansutformningen för att på så sätt kunna 
få fram  de  ekonomimodeller som  de  kände att  de  behövde. Andra tyckte 
däremot att världen tidigare var sann och trygg och inte behövde tolkas 
(rutorna  1.6-6.6). 
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4.3 Alfa  -  en division  inom textilföretaget  Kobra 

4.3.1  Verksamhetsbeskrivning och  organisation 

Alfa  var  en division  i  Kobra AB.  Omsättningen för  Alfa  var när 
intervjuerna genomfördes cirka  2  miljarder kr och totalt för hela  Kobra  
drygt  6  miljarder kr.  Alfa  hade då cirka  2.500  anställda, verksamhet i  14  
länder och  12  egna fabriker. Divisionen var ett serietillverkande företag i 
textilbranschen med mycket  god  lönsamhet. 

Kobra/Alfa 
Datorstöd Egenutvecklat 
Redovisning flexibel 
Lönsamhet lönsamt 
Ägarform Börsföretag 
Storlek; antal anst.  2500  
Bransch textil 
Typ av tillverkning masstillverkning 
Konkurrens pris  o produktkonk.  
Försäljning export  
Respondenter 13  
Tidsperiod  1986-87 

Figur 4:4 Fakta om Kobra/Alfa. 

Alfa  var organiserat i matrisform. I  den  ena dimensionen fanns 
marknaderna dvs säljorganisationen och i  den  andra  administration  och 
tillverkning.  Till  tillverkningen räknar  jag  då utveckling av såväl material 
som produkter, likaså teknisk ledning av fabrikerna.  

Under den  verkställande direktören fanns  en  divisionscontroller och  en 
administrativ chef. Den administrative  chefen hade  en  personalfunktion 
och  en  Abd-avdelning  under  sig. (Alfas  organisation se  figurerna  A4:13-
14  i bilaga  14)  

Matrisen såg ut så att å ena sidan var verksamheten uppdelad i två 
affärsområden som var direkt underställda  VD.  Dessa hette Hyllan  
respektive  Storan. Hyllan var indelad i två affärssegment som i  sin  tur var 
indelade i produktområden. Storan var indelad i tre affärssegment som 
också  de  var indelade i produktområden.  Till  varje affärsområde var 
knutet  en  controller och direkt  under  affärsområdeschefen sorterade 
funktionerna materialutveckling, produktutveckling och teknisk ledning. 
Detta var likadant för båda affärsområdena och vissa av funktionerna var 
gemensamma som till exempel materialutveckling. Affärsenhet är 
synonymt med affärssegment. I  Alfa  använde  man  officiellt engelska 
beteckningar, i detta  fall  businessunit. Affärsområde kallade  de business-
area.  
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I  den  andra dimensionen, också direkt  under  VD,  sorterade  15  
marknader; Marknad  Sverige, Norge  osv. Många av marknaderna hade 
egen tillverkning och så var fallet i  Sverige.  

Marknaderna var uppdelade på samma sätt som affärsområdena. Marknad  
Sverige  var indelad i fem  segment  med var  sin  marknadschef. Chefen för 
marknad  Sverige  kallades sektionschef. 
På varje marknad redovisade  man  resultatet  per  affärsområde och  per  
affärssegment.  Per  produktområde redovisades bara  en  bruttovinst 
(bidrag). Sektionschefen hade också ansvaret för att fabriken i hans 
marknad gick ihop. Fabriken sålde till marknaden och marknaden 
betalade ett costprice som fabriken hade kalkylerat fram på ett sådant sätt 
att fabriken  skulle visa  ett nollresultat.  

Den  centrala enheten i  Sverige  var uppdelad i fem  segment  utifrån 
framgångsvariabler. Länderna var också uppdelade i  segment  på andra  
ledden  och varje  segment  kallades marknad med  en  marknadschef. Det 
betyder att varje affärssegmentschef hade  15  marknadschefer  "under"  sig.  
De  viktiga rambesluten fattades av affärssegmentscheferna och deras 
chefer,  de  två affärsområdes-cheferna. Det var  de  två 
affärsområdescheferna som hade  den  reella makten,  de  bestämde över 
investeringar. Sektionschefen för varje  land  ansvarade ytterst för 
resultatet för  de  fem marknaderna som i  sin  tur ingick var och  en  i sitt 
affärssegment  (se  figurerna  A4:15-16  i bilaga  16). 

4.3.2  Redovisning och datorstöd  

Alfa  hade  en  mycket enkel  kontoplan  som bestod av fem kontoklasser.  
Kontoplanen  var gemensam för  Kobra AB.  Externt bokslut gjordes med 
dess hjälp för hela bolaget. Resultaten för varje  division  beräknades med 
hjälp av  en  ekonomimodell  (se  figur  A4:15  i bilaga  16)  som divisionen 
själv hade utformat. För att sammanställa denna användes siffror dels 
från redovisningssystemet, där  man  kan utläsa intäkter och kostnader 
uppdelat på divisionerna, dels från olika statistiksystem. 
Ekonomimodellerna som  man  använde för det interna beslutsfattandet 
m.m. kom alltså inte från något formaliserat informationssystem (jfr 
Hedberg & Jönsson  1978). Se  nästa aysnitt. 

Ekonomimodell för att beräkna resultatet för divisionen 

Hur beräknades resultatet? 
Marknaden såg i försäljningsstatistiken hur mycket  man  sålt externt och 
drog ifrån rabatter och  bonus  och fick då fram  den  externa 
nettoförsäljningen.  Den  siffran representerade intäkterna, härifrån drog  
man de  direkta produktkostnaderna som var costprice för  de  sålda  
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produkterna, hemtagningskostnader och frakt till kund.  Man  fick då fram 
ett bruttoresultat som  man  kallade bidrag. Från bidraget drog  man sedan  
försäljnings- och administrationskostnader och fick då något som  man  
kallade för bruttoresultat. Från bruttoresultatet drog  man  ayskrivningar 
och leasingkostnader, andel av divisionens centrala kostnader och fick då  
operating  profit.  

Extern  bruttoförsäljning 
-rabatter,  bonus  
=extern  nettoförsäljning 
-costprice för sålda produkter 
-hemtagningskostnader 
-frakt till kund 
=Bidrag 
-försäljnings- och administrationskostnader  
=Bruttoresultat  
-ayskrivningar och leasingkostnader 
-centrala kostnader  
=Operating  profit  

Costprice 

Fabriken budgeterade tillverkningsvolym efter marknadernas 
försäljningsbudgetar. Marknaderna bestämde inte varifrån  de skulle  köpa 
sina produkter utan det bestämde divisionsledningen.  Sedan  budgeterade  
de  sina kostnader och fick då fram vad produkterna hade för 
tillverkningskostnader. Detta kallades för costprice.  Se  vidare bilaga  16-
1 9  .  

Rate  of  return  beräknades som kvoten mellan  operating  profit  och totalt 
arbetande  kapital  och beräknades för varje marknad. 

Fabrikerna bestämde costprice efter  budget  och  man  ändrade i regel detta 
två gånger om året,  men  oftare om något mycket exceptionellt inträffade. 
Tillverkningsvolymen bestämdes utifrån marknadernas försäljningsbudget  
men  inget producerades mot  lager  varför  den  verkliga 
tillverkningsvolymen kunde skilja sig från  den  budgeterade. Då uppkom  
under-  eller övertäckning av  de  fasta kostnaderna i fabriken. Vid 
övertäckning var det inte säkert att något överskott ändå uppstod eftersom 
det många gånger användes för behövlig utökning av administrationen. 
Vid undertäckning fördelades underskottet manuellt i regel efter andel i 
totala costprice.  Om  underskott uppstod i fabriken p.g.a. volymminskning 
ändrade  man  inte costprice utan förklarade underskottet med  den  
minskade tillverkningsvolymen. Det var svårt att mäta och styra 
effektiviteten i fabrikerna. Några nyckeltal användes:  
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Antal direktlönetimmar i  relation  till budgeterad tillverknings-volym. 
Förändring av volym i  relation  till förändringen av antal tjänstemän och 
annan indirekt  personal  i fabriken.  Total  rå-materialkostnad inkl. 
kalkylerat spill i  relation  till  total  råmaterial-kostnad exkl. spill. På dessa 
nyckeltal ställde  man  krav i budgeten.  

4.3.3  Ekonomimodellers tänkta och realiserade användning  

Organisationen  byggde på  en  hög  grad  av decentralisering av 
beslutanderätten. Detta krävde, sade  man  emellertid,  en  i motsvarande 
utsträckning  effektiv  målstyrning och kontroll från koncernlednings sida. 
Principerna för styrning och kontroll måste vara väl kända av alla 
berörda befattningshavare.  

All  styrning  skulle  ske genom divisionernas styrelser vari koncernchefen 
fungerade som ordförande. Varje styrelseledamot i  Kobra  och  Alfa  hade 
skyldighet att kontrollera verksamheten. När det gällde ordergivning 
fungerade styrelsen som ett  kollektiv men  när det gällde kontroll hade 
varje medlem enskilt denna skyldighet.  

Man  sade i skriften "Lokalt utvecklingsavtal" att det var själva 
organisationsformen som utgjorde det mest effektiva instrumentet för att 
skapa arbetstillfredsställelse.  "Personal  är  all  verksamhets viktigaste  
kapital"  stod det i organisationspärmen. 

Grundfilosofin i Alfas  organisation  var att löpande planering, styrning 
och lönsamhetsuppföljning  skulle  ske såväl  per  operativa enheter 
(marknader) som  per  affärssegment. 

I  Sverige  fanns två fabriker,  en  för Hyllan och  en  för Storan. Eftersom 
fabrikerna var costcenters hade  man  svårighet med att kontrollera deras 
effektivitet. När konkurrensen hårdnade, vilket  den  hade börjat göra, 
måste  Alfa  börja tänka på att effektivisera tillverkningen. Tidigare hade 
tillverkningspriset varit  en  liten  del  av försäljningspriset.  Men  när det 
gällde mogna produkter, som var lätta att tillverka dvs inte krävde så 
avancerad teknologi, var konkurrensen från källartillverkare aysevärd. 
Alfas strategi hade varit att betala nya produkters relativt höga 
tillverkningskostnader med bidrag från sådana lättillverkade produkter. 

Som ett  led  i arbetet med att effektivisera tillverkningen diskuterade 
divisionsledningen ett förslag att lägga  in  ayskrivningar i costprice. 
Motivet var att  man  planerade  en  kraftig expansion av 
investeringsverksamheten och att  man  då fruktade att investeringskalkyler 
inte  skulle  räcka som underlag för beslut. Investeringskalkylerna följdes 
dåligt upp och för fabrikerna kunde då costprice bli lägre om  man  ersatte  
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arbetskraft  med maskiner. A  andra sidan  var det  svårigheter  med  att 
rekrytera  personal eftersom  arbetet  var  förslitande och  monotont.  Detta 
gällde i än högre  grad om det  gick att mekanisera.  Eftersom man  
tillhörde textilfacket  var  lönerna  relativt  låga i fabrikerna. Detta  slog  
emellertid tillbaka  på så  sätt att  det då blev  svårare att rekrytera  ny 
personal. Divisionsledningen  trodde att  det  inte  skulle  bli någon  
diskussion om  denna förändring  men det blev det.  Affärsområdes-
cheferna, affärssegmentscheferna och produktområdesansvariga  skrev  
listor  med  för- och nackdelar  med  förändringen och engagemanget i 
frågan  var  mycket  stor.  Divisionscontrollern  insåg att frågan inte  var så  
liten  som han  trott och förändringen genomfördes inte  eftersom  
nackdelarna övervägde. Denna beslutsprocess  som man  använde liknar  
den som Morgan (1986) beskriver  och tillerkänner japanskt ledarskap och 
namnet "ringi",  en kollektiv  beslutsprocess där ett  policy-dokument  
cirkulerar från  chef  till  chef  för godkännande. Detta förfarande är 
tidsödande  men  när beslutet fattats,  har  alla synpunkter tillgodosetts och 
alla  kan  känna  commitment  för  det beslut, som har  fattats och ställa upp  
på det. 

Division Alfa  hade  en  enkel resultatmodell,  den  måste vara enkel sade  
man  för att kunna förstås av alla. Förståelsen var viktig för 
kommunikationen. Denna modell lärdes ut på interna kurser m.m.  Den  
fanns inte dokumenterad i någon handbok utan endast i 
utbildningsmaterial. Alla controllers uppgift var att försöka föra ut 
modellen och om  de  märkte att någon hade dimmiga begrepp om  den  så  
skulle de  förklara. 

Varje  fabrik hade  olika  priser på  samma  produkter.  Produktpriserna  
(cost-price)  beräknades  som  verkliga kostnader genom verkligt  antal 
produkter  för varje  fabrik. De  säljande enheterna fick betala dessa 
verkliga  priser.  Marknader  som Spanien  belastades  med de  högre 
transportkostnader  som  uppstod. Marknaderna fick inte själva bestämma 
från vilken  fabrik de skulle  köpa utan  det  bestämde huvudkontoret i  
Sverige.  Försäljningspriserna för produkterna externt  på  marknaderna  
sattes som  marknadspriser och  var  därför olika för olika marknader.  
Produktchefen på den  lokala marknaden bestämde detta  pris. Han tog  
hänsyn till konkurrentpriser, kostnader för  sin  marknad  plus  cost-price  
samt  hur  stor marginal han hade  fått  som mål. Modellen hade  vuxit fram  
sedan 1955. Intimt  samarbete mellan  produktion  och marknad  skulle  inte  
ha  varit möjligt  med  samma  standardpriser.  

Riktlinjerna för produktionsplanerna  gjordes av  huvudkontoret.  Som  
nämnts ovan  kunde  marknaderna inte fritt välja  var man skulle  köpa  
eftersom  endast  divisionsledningen kunde  överblicka konsekvenserna.  
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Man  fördelade inte ut kostnader som  den  mottagande enheten inte kunde 
påverka.  Man  redovisade istället  en  bruttovinst på säg  20%  som  skulle  
räcka till för att täcka gemensamma kostnader.  

De  enheter som organisatoriskt sorterade  under division Alfa  
rapporterade ekonomiskt resultat  12  gånger  per  år.  Om  resultatet 
divergerade mycket från det uppsatta målet avkrävdes  de rapport  på hur 
tendensen kunde ändras, förklaringar på varför resultatet blivit sämre 
osv.  Alfa  hade inte  en  sådan specialiserad tillverkning som t.ex. SKF  (en  
och samma produkt tillverkas bara på ett ställe). Detta hade olika 
förklaringar  men en  viktig faktor var att produkterna var lätta  men  
volymkrävande. Dessutom ville  man  ibland kunna hävda att  man  hade  
lokal  tillverkning. 

Indelningen i  de  fem affärssegmenten baserades på  en  analys av 
framgångsvariabler.  En  sådan  variabel  kunde t.ex. vara sättet att sälja, i 
princip kunde  en  och samma produkt finnas på olika organisatoriska 
enheter om sättet att sälja var olika. När det gällde affärsområdet Hyllan 
så hade  man  gjort indelning i två  segment, segment 1  sålde till 
institutioner och  segment 2  till hemvård. Affärsområdet Storan var 
indelat i tre  segment.  I det tredje av dessa hade  man  samlat äldre mogna 
produkter som "sålde sig själva" och där ayskrivningar med flera 
kapitalkostnader ofta var små. 

Alfas marknadsstrategi var att bygga upp  en position  i  Europa  och då 
hade varje  land sin del  i detta spel. Vissa länder hade  rollen  att generera 
pengar och vissa länder hade  rollen  att utveckla marknaden och i dessa 
senare investerade  man  mera. I  Alfa  fanns det ett utpräglat 
marginaltänkande för  de  nya marknaderna.  Man  utgick ifrån att  man  hade  
en given  produktionsutrustning och  en given  
produktutvecklingsorganisation och så såg  man  vad det enskilda  landet  
gav för bidrag till dessa kostnader och hur mycket  kapital  på  marginalen  
som måste bindas. För vissa marknader kunde  man  ge restriktioner i  
form  av bruttomarginal. Ett  land  t.ex. vars primära uppgift var att tjäna 
pengar kunde få restriktionen att  de skulle  tjäna  in  minst  18  miljoner och  
ha en  bruttomarginal på minst  26,5%  (bruttovinst dividerat med lokalt 
sysselsatt  kapital). De  länder som hade denna  roll  var  Sverige, Norge, 
Danmark, Finland,  Tyskland,  Holland, Belgien  och  England.  Frankrike,  
Italien, Spanien, Schweiz  och Österrike var relativt nya marknader där 
tillväxten var viktigare än lönsamheten.  De  kunde t.ex. få målet  5% (5-
8%)  i bruttomarginal och att det viktiga var ökad volym och 
marknadsandel. När  man  startade verksamhet i ett nytt  land  så hade  man  
först inte så mycket bundet  kapital  utan började i hyrda  lokaler  och hade 
ingen egen tillverkning.  Om  det inte gick bra var det lätt att avveckla.  
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I  division Alfa  stödde ekonomimodellen strategiplanen.  Man  kan säga att 
ekonomimodellen var ett språk för att uttrycka målen. Ett önskemål från 
vissa ansvariga var att fokusera på högst två mått och några tyckte att  
man  svängde litet för kraftigt i försöken att utnyttja spänningen i 
organisationen för att uppnå  optimum.  

Segmentschefen översatte  sedan de  mål han fått av divisionsledningen i 
operativa mål för länderna. Första steget blev att beroende på ländernas 
olika  roller  fastställa deras avkastningskrav och  sedan  att tillsammans med 
landchefen översätta dessa mål i operativa mål. T.ex. hur många 
institutioner måste  en  marknad konvertera över till Alfas produktsystem 
för att målen  skulle  nås? Vilken möjlighet hade  man  till det då  en  
konvertering  tog  flera år att genomföra? Hur många redan påbörjade 
institutioner hade  man  som var heta dvs nära att konvertera, varma  
respektive  kalla? Hur mycket i försäljning  per  säljare betydde  de  uppsatta 
målen?  

De  resultatansvariga bedömdes  sedan  på hur väl  de  hade uppnått  de  
uppsatta målen, inte på vinstens storlek. Många av  de  resultatansvariga 
hade aldrig jobbat utanför  Kobra  och kunde därför inget annat språk.  Jag  
vill påstå att ekonomimodellen var väl internaliserad och ändringar i  den  
lät sig inte så lätt göras. Enighet sågs som det viktigaste. När ett beslut 
fattats var det väl förankrat i organisationen och  de  som varit emot ställde 
solidariskt upp på det beslut som till  slut  fattades.  

De  som fick ekonomiska rapporter visste i regel inte vilka  system de  var 
hämtade ifrån, om  de  bara var sammanställda på  en  persondator osv. Det 
brydde  de  sig inte om,  de  litade på att siffrorna var riktiga. Det var 
controllernas uppgift att bedöma  den  biten för det var  de  som samlade  in  
informationen och sammanställde  den.  

Alfas omgivning kan sägas  ha  varit mycket  turbulent. Man  konkurrerade 
med produkter (kvalitet, differentiering m.m.)  men  på senare tid hade 
också priset blivit  en  konkurrensfaktor. Stora multinationella företag i 
samma bransch var stora konkurrenter på  den  europeiska marknaden. 
Deras syfte tycktes vara att till varje pris ta marknadsandelar från  Alfa.  
Därför pressades priserna och effektiviteten i tillverkningen kom i fokus. 
Denna hade  man  inte behövt tänka så mycket på tidigare, eftersom  man  
inte konkurrerade med priserna. 

Alfas  organisation (se  bilaga  14)  var mycket platt för att ständigt kunna 
anpassa sig till nya marknadsförutsättningar. Alla var mycket beroende av 
varandra, det var vanligt att  man  samarbetade i grupper.  Man  hade 
mycket kommunikation i beslutsprocessen och det kunde ibland vara trögt 
att genomföra förändringar i och med att alla sådana beslut  skulle  vara 
väl förankrade i organisationen.  
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Eftersom internredovisning inte gjordes i ett integrerat  system  hade  man  
möjlighet att framställa  de  ekonomimodeller som  man  behövde för sitt 
beslutsfattande.  Man  använde ekonomimodeller för att lära sig 
verksamheten  men  också tvärtom, ekonomi-modellerna var utformade av 
verksamhetskunniga personer. För att kunna lära sig verksamheten 
genom ekonomimodellerna måste ju ekonomimodellerna vara bra 
beskrivningar av verksamheten och därför gjorda av sådana som kunde 
verksamheten. Det fanns alltså  en  ömsesidighet mellan ekonomimodeller 
och verksamhet. Verksamheten var marknadsorienterad, genom att mäta 
resultat så nära marknaden som möjligt trodde  man  sig lära bäst hur 
verksamheten  skulle  organiseras. Chefen för marknad  Sverige  berättade 
hur  man  gick tillväga för att lära känna sina vinster och förluster, var  
man  tjänade pengar, vilka produkter som var lönsamma och vilka som 
inte var det. Det var viktigt att  ha  ett grepp om lönsamheten både  per  
produkt och  per  marknad. Gjorde  man  förluster på  en  marknad så  skulle  
detta ingå i strategiplanen för att etablera sig där eller öka 
marknadsandelen osv. Det viktiga var att veta vad  man  gjorde och göra 
det medvetet.  Organisationen  var utformad som  en  matris eftersom 
verksamheten var mycket komplex och det gällde att utnyttja det 
organisatoriska spelet för att uppnå största möjliga lönsamhet. Då talade  
de  om lönsamhet på lång sikt.  En  affärsegmentschef sade:  "Man  kan ju 
kritisera  en  ekonomimodell och säga att i vissa lägen  har den  mätt alldeles 
snett. Det finns här  en  sådan närhet till divisionsledningen att  man  kan 
förklara olika saker (legitimera) och  jag  tycker inte  man  kan arbeta 
enbart utifrån  en  resultatmodell för då  skulle jag  kunna optimera 
resultatet, höja priserna, sitta här i fem år och göra kanonbra resultat och 
pumpa ut allt som finns och volymen  skulle  successivt försvinna.  Jag  
menar om  jag  bara tittar på sista raden."  

4.3.4 Kommunikativ  användning sett i ett instrumentellt 
perspektiv 

Upplysningsuppgiften 

Att sätta upplysningsuppgiften i centrum innebar att  man  kunde 
framställa ekonomimodeller på många olika sätt. I  Alfa  hade  man  satt 
denna uppgift främst och  man  hämtade  information  från redovisning, 
statistik m.m. Ekonomimodellerna framställdes utanför systemen och 
sammanställdes på persondator.  Den  kommunikativa användningen av 
ekonomimodeller var viktig i  Alfa.  Instrumentell och  kommunikativ  
användning gjordes på ett integrerat sätt. För  den  kommunikativa 
användningen var det önskvärt att alla hade tillgång till  all information  
och förstod att använda  den. 
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Ekonomimodellerna sammanställdes manuellt från flera olika  system. 
Konrad  sade att  man  i  Alfa  var duktiga på att datorisera rutinarbete  men  
inte speciellt duktiga på att få ihop synteser med hjälp av  data.  Detta, 
menar  jag,  kan vara  en  fördel eftersom färdiga synteser kan vara svårare 
att ändra eller ses som odiskuterbara sanningar.  Man  hade försökt att få 
organisationen att harmoniera med resultatenheterna.  

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

1. 	Upplysnings-
uppqiften 

Överskottsuppgiften 

Externredovisningsmässig överskottsberäkning  gjordes  bara för hela 
företaget i ett externredovisningssystem. I detta  gjorde man  bokslut för 
hela företaget.  Det var  också möjligt att därur hämta vissa  data som 
kunde  användas till  de  interna ekonomimodellerna. När  det  gällde 
beräkning  av det  kalkylmässiga överskottet  skulle det ske så  nära 
marknaden  som  möjligt.  Det  viktiga  med en  ekonomimodell för 
resultatberäkning är att alla uppfattar  den på  samma sätt.  (tolkning) 
Ledningen  menade att detta underlättar  kommunikation. Filter  behöver 
inte hindra  kommunikation. Faktum  är att  man kan  tänka  sig  att  man  
underlättar  kommunikation  genom att filtrera.  (Filter)  Ackoff  (1967 sid 
30)  säger att beslutsfattare  lider mer av  för mycket  irrelevant 
information  än  av brist på relevant sådan  (jfr  information  overload).  Man 
ville  diskutera  sig  fram till ekonomimodeller  som  alla  var  överens  om 
vad de stod  för.  

Sektionschefen för  landet Sverige, Konrad,  sade att förtetagskulturen i  
Alfa  var att sätta marknaden i centrum och det betydde att  man  försökte 
mäta resultatet så långt ut mot kund som möjligt. (Myter)  De  hade inte 
följt upp resultatet i tillverkningen lika rigoröst som mer 
produktionsorienterade företag.  Han  sade att hela företaget var 
genomsyrat av marknadsorientering och att när marknaden förändras så 
måste  man  göra förändringar i företaget.  Konrad  sade: "Vi  har  delat upp 
resultatenheterna i många fler sub grupper och mätt avkastningen på 
sysselsatt  kapital  på varenda produktgrupp  ja  t.o.m. subproduktgrupp. Då 
var vi fokuserade på att följa upp var vi tjänade våra pengar och var vi 
förlorade våra pengar genom att försöka fördela allting så mycket som 
möjligt och genom att till  en  så liten produktgrupp som möjligt knyta 
kostnader och få fram ett resultat och sätta det resultatet i  relation  till det  
kapital  som  de  produkternas tillverkning och försäljning  band.  På det 
sättet fick vi  en  ganska  god  uppfattning, även om det var oerhört mycket 
schablonfördelningar, om var vi tjänade pengar och var vi förlorade 
pengar.  Nu har  vi gått ett steg längre och  sagt  att det viktiga är att  
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resultatmodellen  speglar  det  inflytande  som den  ansvarige  kan ha  över sitt  
resultatområde  och  då går det  inte att bryta  ned så  långt.  Den  minsta 
gemensamma nämnaren blir  då  affärssegmentet för där finns  det  ett 
ganska bra inflytande över produktutveckling och i viss mån  produktion  
och försäljning.  Vi  tittar  nu  pä  större resultatenheter  vad  gäller 
omsättning och  resultat samtidigt som vi  inte behöver titta  på  nedersta  
raden  utan  vi  försöker titta  på det resultat som  är  relevant  för  ansvars-
området.  Ta exempelvis någon  som  är ansvarig för ett  segment  i  
Tyskland. Han kan då  i viss mån påverka försäljningspriserna, volymen  
men  däremot inte kostnaden för försålda  produkter som han har  ett 
matrisförhållande till.  Sedan har han sin  lokala  resurser som  
försäljningsorganisation och  administration  och  dä  kan man  ta fram ett  
bruttoresultat som han  mycket väl  kan  göras ansvarig för. (Makt)  Vi  
försöker inte ta fram ett  resultat per  produktgrupp för  det  är  det ingen 
som kan  göras ansvarig för.  Det  är olika  faser.  I  det  löpande 
ekonomiarbetet försöker  vi nu  hitta rätt ekonomimodell för rätt  plats 
(tolkning). Man kan  göra lönsamhetsanalyser  vid behov per produkt  m.m.  
men det  behövs inte  per  period  eller per  tertial  (eftersom resultatet per  
period är  så  gynnsamt)." 

När det gäller fördelning av indirekta kostnader ute i länderna kunde det 
bli  en del  diskussioner.  (Konflikt) 

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

2.  Överskotts- 
uppgiften  

Kundnära  
resultat-  
mätning 

Under- 
lätta  

kommuni- 
kation  

Resultat-  
ansvar 

Fördelning  
av  indirekta 
kostnader  

Konsensus  

Kalkylering/Prissättningsuppgiften  

Prissättningsuppgiften var inte viktig i  Alfa  eftersom  man  använde 
marknadspriser. Däremot var kalkylering för att lära sig vad som var 
lönsamt viktigt. (Tolkning)  

Fritz  sade att det var viktigt att investera i rätt tid, i rätt ögonblick.  Man  
hade tillverkning av Hyllans produkter i flertalet länder. I förhållande till 
sina konkurrenter var  Alfa  ett litet företag. Det var viktigt att veta hur 
konkurrenterna kalkylerade eftersom det fick återverkningar i strategin 
och i viss mån återspeglade strategin.  

Daniel  var controller på affärsområdet Storan.  Han  talade mycket om 
produktionen. Arbetet i fabrikerna var monotont och förslitningsskador 
uppstod på personalen.  De  relativt låga lönerna gjorde det tidvis svårt att 
rekrytera  personal.  Arbetet mekaniserades gradvis.  Han  sade att 
tillverkningen av  de  produkter som ingick i affärsområdet Storan var  
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komplex  och miljön för redovisning  av  ekonomi  var  komplex.  
Produktions-upplägget  hade  många  halvfabrikat  och vidareförädlingssteg 
och antalet artiklar  var stort. Det  betydde att produktkalkylerna  blev  
komplicerade.  Materialet var en  viktig  bit av  produkterna.  Dels var det  
viktigt att köpa  in  bra  kvalitet  för detta påverkade  både  flytet i 
maskinerna och  hur  stort  svinn  det blev. Daniel  uppskattade svinnet till  
cirka 7% av  direkt  material.  Han  menade att detta inte följdes upp  på  ett 
bra sätt,  det borde  finnas pengar att hämta  om man kunde  utveckla  
metoder  för  en  uppföljning. Fabrikerna  var  cost-centers  och  all  vinst  
skulle  genereras  på  marknaderna.  Fabriken  i  det  andra affärsområdet, 
Hyllan,  hade en  mycket enklare tillverkning och därmed kalkylering.  
(Tolkning)  

I varje  land  fanns  en  controller och hans uppgift var litet olika. (Tolka 
och filtrera) Varje  land  bestämde självt hur det  skulle  fördela sina sälj-
och administrationskostnader på produkt-segmenten. Dessa kostnader 
fördelades inte  per  produktområde vilket  man  diskuterade att börja med.  
Man  insåg svårigheterna och ville gärna då  ha  separata säljare för  
respektive  område för att det  skulle  bli  mindre  godtyckligt. Denna frihet 
att själva göra fördelningar innebar att siffror från två olika marknader 
inte blev helt jämförbara. (Tolkning)  

En  annan affärsenhetschef,  Hans,  sade att det var för mycket diskussioner 
och spel kring  de  fasta kostnaderna ute i länderna. (Legitimering)  Han  
tyckte det var svårt att långsiktigt kunna kontrollera riktigheten i dessa 
fördelningar och önskade därför att så mycket som möjligt av 
kostnaderna  skulle  vara unika för varje  segment.  Problemet kunde inte 
lösas genom att  man  slutade med fördelningar, tyckte han.  (Konflikt) 
Han  menade också att någon centralt i divisionsledningen måste känna 
ansvaret för att overheaden lokalt hade rätt struktur, (makt eller lösa 
konflikter), att det var rätt resurser som det satsades pengar på och att 
nivån var rätt.  Han  trodde att divisionsledningen och divisionscontrollem 
kände detta ansvar.  Om  han tyckte att administrationskostnaderna var för 
höga på hans  segment  i ett  land  så blev det bara  en  diskussion om 
fördelningen, något annat  segment  kunde bli belastat,  men  endast 
divisionsledningen kunde skära i kostnaderna.  (Konflikt  eller makt)  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

3. 	Kalkylering/ 
Prissättningsuppg. 

Spel  
kring  de 

fasta 
kostnader 
nas  för- 
delning  

Control-  
ler  

Fördela 
fasta  

kostnader 

Rätt 
struktur på  
overhead 

Lärande 
genom 

lönsamhets- 
beräkning  
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Kontrolluppgiften 

Kontrolluppgiften fullgjordes till stor  del  genom att budgetutfallet 
studerades.  Controllers  på alla nivåer samlade  in  ekonomisk  information  
och sammanställde  den  till ekonomimodeller som  de  distribuerade 
tillbaka. När  man  rapporterade  in  siffror till controllerna gjordes det i  
form  av handskrivna papper. Siffrorna kom från  en del  olika  system  
såsom försäljningstatistik, det externa redovisningssystemet m.m. 
Upparbetade kostnader t.ex. var  en  manuell värdering och  Daniel  sade att  
de  inte riktigt litade på alla siffror  de  fick  in.  Vissa rimlighetskontroller 
och uppskattningar gjordes  men  han trodde att  en del  kunde slinka 
igenom. I försäljningsstatistiken hade  man  upptäckt skillnader i hur 
länderna räknade.  (Filter  och konflikt eller olika tolkning) 

Myter var viktiga i  Alfa. Man  hade i många år arbetat fram  den  
organisationstyp som  man  hade, där framgångsvariabler var viktiga. 
(Myter) 

Alfas  organisation  var tillsynes decentraliserad.  men  egentligen så 
beslutades allt som var viktigt ur strategisk synvinkel centralt.  Bo  sade att 
det var affärsområdeschefema som hade  den  reella makten. 

Vid  viktiga  beslut  använde  man en  kommunikationsmodell likt  den  
japanska ringi-modellen. Alla  får komma  till  tals  och  sedan  fattade  man  
ett  beslut som  alla ställer upp  på.  I  Alfa kunde man  exemplifiera  med  
ayskrivningarna  som  inte  blev  intagna i  cost-price.  (Legitimering  och 
makt) 

I divisionen användes hela tiden ekonomimodellerna för att tolka  den  
strategiska situationen. Ekonomimodellerna både  togs  fram i  en 
kommunikativ  process och användes i  en  sådan för att styra och 
kontrollera verksamheten. (Jfr ömsesidigt beroende i kap  2)  Genom att 
med ekonomimodeller mäta lönsamhet visste  de  var  de  tjänade pengar. 
Detta hjälpte  dem  att hitta  de  variabler som skapade framgång och aktivt 
satsa på dessa och också utforma organisationen på ett sådant sätt att  man  
utnyttjade denna kunskap.  En  viktig sak var att alla chefer var duktiga på 
ekonomi och verksamhet. När  man  diskuterade budgeten förekom det inte 
något större spel eftersom alla parter var väl insatta i verksamheten. 

Ibland när  man  gjorde strategiska investeringar hämmades  man  av  en  
investeringskalkyl som ju utgjorde  en  ekonomimodell. Investeringen 
kanske var strategisk riktig  men  det var svårt att få analysen att peka på 
lönsamhet. Detta är ett exempel på att  man  inte använde ekonomimodeller 
för maktutövning eller legitimering eftersom det var svårt att manipulera 
siffrorna.  
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Så var det också med  en del  av Alfas nya produkter. Divisionen kunde 
inte ta ut sådana priser att  de  nya produkterna blev mycket lönsamma. 
Därför behövde  de  mogna produkter som kunde bära upp forsknings- och 
utvecklingskostnader.  

Om en  marknad gick dåligt var det flera personer som aktiverade sig. 
För det första var det divisionscontrollern som hade till uppgift att 
övervaka mätningen och tillse att åtgärder vidtogs för att förbättra 
resultatet. Marknadschefen som var  den person  som var närmast 
marknaden analyserade vad som kunde vara tänkbara orsaker och 
diskuterade med  sin chef,  sektionschefen dvs landchefen. I  Sverige  
aktiverade sig affärssegmentschefen och hans  chef,  affärsområdeschefen. 
(Konfliktlösning)  Landet  kunde inte påverka ramarna utan  skulle  göra 
så bra resultat som möjligt innanför  de  ramar och strategier som var 
uppställda av divisionsledningen i  Sverige.  (Makt) 

Det var inte bara sifferrapporter som skickades runt utan  man  försökte 
göra  en verbal  tolkning av siffrorna som medföljde rapporten. Detta 
gjorde att siffertolkningarna blev explicita och  den  som hade  en  annan 
tolkning blev tvungen att ifrågasätta rapporten. (Tolkning, 
konfliktlösning)  

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

4. 	Kontroll- Fram- Ringi Länderna Ramarna Länderna Länderna 
uppgiften gängs- räknade bestämda räknade räknade  

variabler  olika olika olika, 
tolka  

strategisk 
situation,  
explicit  
verbal  

siffertolk- 
ning 

Alternativuppgiften 

Alternativuppgiften hänger ihop  med  upplysningsuppgiften. 
Ekonomimodellerna användes för att bestämma produktmixen.  Som  ett  
led  i arbetet  med  att effektivisera tillverkningen diskuterade  
divisionsledningen  ett förslag att lägga  in  ayskrivningar i  cost-price,  som  
nämnts i aysnitt  4.3.3. De  produktområdesansvariga invände att  det skulle  
bli svårare att räkna  på  produktmixens lönsamhet  eftersom  produkterna 
ofta såldes i  paket om  flera  produkter,  till vilka  det var mer relevant  att 
hänföra  de  fasta kostnaderna.  (Konflikt) Som  även nämnts  var  
engagemanget mycket  stort  och  det  skrevs långa listor  med  för- och 
nackdelar  med  förändringen.  Då  insåg divisionscontrollern att frågan inte  
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var så liten som han trott och förändringen genomfördes inte eftersom 
nackdelarna övervägde. (Legitimering)  

Bo  var  administrativ chef  och tillhörde divisionsledningen, han sade:  
"Sedan  när det gäller maktbalansen, maktstrukturen så kan  man  ju 
konstatera att  den har  varierat över tiden. Idag vill  jag  påstå att 
affärsområdena, våra affärsområdeschefer,  har en  väldigt tung  roll  
i divisionen.  De  förfogar ju då över alla  de  strategiska resurserna  
inklusive  fabrikerna,  de  är ju kompletta och bestämmer väldigt mycket av 
styrningen av utvecklingsinsatser." (Makt)  

Cost-price  var  inte ett självkostnadspris  eftersom  ayskrivningar inte 
inräknades och  om man då  ersätter löner  med  maskin-investeringar  så får 
man  ett lägre  cost-price.  Bo  sade att  man då  fick ett beskrivningsproblem 
gentemot länderna.  Produktsortimentet  innehöll alltifrån handelsvaror till 
väldigt maskinintensiva  produkter  och  med den  nuvarande 
ekonomimodellen krävde  handelsvaran  ett betydligt  mindre bidrag  än  den  
maskinintensiva produkten.  Om man  fördelade ut fasta kostnader  på  
produkterna fick  man  också  problem eftersom man  ofta sålde 
systemlösningar. I  en sådan var  många  produkter  inblandade  som var  
ömsesidigt  beroende av  varandra.  (Legitimering eller  makt)  

Det var omöjligt att mäta effektivitet i fabrikerna  men man  kunde 
jämföra  dem  med varandra.  Alfa  hade ett enhetligt produktsortiment och 
ett antal identiska maskiner i olika fabriker.  En  av cheferna i 
divisionsledningen,  Bo,  sade att skillnaden mellan  Alfa  och många andra 
företag (underförstått sådana som inte var lika framgångsrika) var att i  
Alfa  visste  man  var  man  tjänade sina pengar oaysett hur det gick. I  mitten  
av 60-talet började  de  nuvarande ekonomimodellerna att utvecklas.  Bo  
menade att det viktiga med  en  ekonomimodell för resultatmätning var att 
alla i företaget uppfattade  den  på samma sätt.  (Filter) Han  trodde att 
kontinuiteten var viktig.  Han  menade att modellen inte behövde förändras 
bara för att undvika att  den  manipulerades och dess ursprungliga syfte 
förfelades  men  att  den  behövde utvecklas när verksamheten förändrades 
såsom i  Alfa.  Alla  modeller  hade sina brister  men  det var kontinuiteten 
som var det viktigaste.  "Jag  tror det är väldigt viktigt med kontinuitet så 
att vi vet vad vi mäter och vad mätandet står för. Och att  man  inte håller 
på att ändra, det  har  ju varit krafter inne för att lägga  in  kapitalkostnader, 
ränta på  kapital  och ayskrivningar, i modellen. Det tycker  jag  är mycket 
tveksamt av det enkla skälet att vi fjärmar oss när det gäller kontinuitet 
och vi fjärmar oss från verkligheten. För att  kapital  om det  nu  är 
maskinkapital eller ayskrivningar det är fasta kostnader. Det är kört, det 
är redan gjort. (jfr att inga efterkalkyler görs på 'investeringar)  Sedan  
skall vi veta vad det innebär  men  genom att lägga på mer  fast  dött  
kapital'  i  en  kalkyl så försämrar vi bara kalkylen." (Myter)  

92 



Det var viktigt att arbeta med kostnadsfördelning tyckte  man  i  Alfa.  
Varje marknad arbetade med att fördela sina kostnader så bra som 
möjligt och detta arbete var viktigt eftersom det påverkade  de  beslut som 
fattades.  En chef  berättade att  man  varit på väg att fatta ett ödesdigert 
felaktigt beslut på grund av felaktig kostnadsfördelning. Det var tio år 
tillbaka i tiden,  man  ville lägga ned gamla produkter som inte såg 
lönsamma ut. Det var rätt konkurrensutsatta produkter, prispressade, 
tillverkade på gamla ayskrivna maskiner. Eftersom fasta kostnader 
fördelades efter omsättning såg dessa produkter mycket olönsamma ut 
medan  de  nyare produkterna såg ut att vara mycket lönsamma. Då var det  
en  sektionschef dvs  chef  för  en  marknad som började fundera om detta 
kunde vara ett riktigt resonemang.  Han  vände på modellen och frågade 
sig hur mycket utvecklingsresurser och hur mycket ayskrivningar som 
krävdes för dessa produkter.  De  utvecklades inte och deras maskiner var 
ayskrivna.  Om  vi bara  skulle  sälja dessa produkter på denna marknaden 
hur stor  organisation  hade vi behövt då? Svaret var att det var inte 
mycket som behövdes för dessa mogna produkter som nästan sålde sig 
själva med hjälp av namnet  Kobra.  Och då kom  man  till ett annat beslut 
och förstod också hur viktiga ekonomimodellerna för produkterna var 
och att  man  måste jobba mycket med  den  biten på marknaderna. 
(Tolkning, legitimering)  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

5. 	Alternativ-  
uppgiften  

Ekonomi- 
modeller- 

nas  
kontinui- 

tet 

°Ringi', 
system-  
lösningar 
kostnads-
fördel-
ningar 

Alla 
filtrerade 

lika  

Affärsom  
rädes- 
chefer  

System-  
lösningar 

Kostnads-
fördelning  

Budgetuppgiften 

I mars varje år började budgetarbetet och då diskuterade affärssegmenten 
med divisionsledningen vad målsättningen  skulle  vara för nästkommande 
år. Divisionsledningen gav sina tankar och segmenten sina och så 
småningom efter att  ha  bollat tankarna fram och tillbaka blev  man  
överens om ett mål i volym och framförallt  en  vinst  (operating  profit).  
(Legitimering/makt) I april gick  sedan  segmenten ut till länderna med  
sin  strategi och berättade hur divisionsledningen såg på framtiden och 
talade om för varje  land  vad förväntningarna på  dem  var, vad deras 
bidrag till detta mål förväntades ligga på. (Makt) Både i bruttoresultat 
och omsättning. Ofta  satte man en  bruttomarginal som restriktion. 
Marknaderna hade  sedan  fria händer att uppnå dessa mål. Vilka produkter  
de skulle  sälja bestämdes förstås i  Sverige  på affärsområdesnivå.  Man  kan 
säga att alla viktiga beslut fattades centralt och resten fick marknaderna 
bestämma själva. Decentraliseringen var delvis  en  myt.  
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Budgetuppgiften var viktig och det viktiga var inte att uppnå ett högt 
resultat utan det viktigaste var att uppnå det budgeterade målet  samt  att  ha  
uppnått sina andra mål dvs främst marknadsandel. När det gällde 
budgetarbetet så menade  Daniel  att han hade märkt  en  tendens hos  de  
länder som inte hade så bra resultat att  de  budgeterade litet för högt och 
att  de  länder som hade bra resultat  de  drog ned sina budgetar.  (Filter) 

Man  gjorde rullande treårsbudgetar där det första året var  budget  och  de  
två andra prognos. Cheferna bedömdes efter budgetutfallet det första 
året. (Legitimering) 

Det var mycket kommunikation innan  man  var överens om  de  
övergripande målens översättning till  en operativ plan.  "Det är alltid 
svårast att översätta sådana här övergripande mål till operativa mål så att 
alla är överens om verksamheten", sade  en  affärsenhetschef. (Tolkning 
och konflikt) 

I  Alfa  var  de  strategiska planerna viktigast och ekonomimodellerna sågs i 
första  hand  som hjälpmedel att uppnå dessa.  

1. Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

6.  Budgetuppgiften  Decent-  För hög För hög  Målfor-  Bli överens Översätta 
ralisering  eller eller mulering  övergripan- 

för  låg  för  låg  frän  de 	till  
budget 
beroende 
på  lön-  
samhet 

budget 
beroende 
pä  lön-
samhet  

ledningen  operativa  

Vi kan  nu  sammanfatta vilka av  de  instrumentella användningssätten som 
karaktäriserade användningen av ekonomimodeller i  Alfa: 

1.  Upplysningsuppgiften  JA 
2.  Överskottsuppgiften  JA 
3.  Kalkylering/Prissättningsuppg.  JA 
4.  Kontrolluppgiften  JA 
5.  Alternativuppgiften  JA 
6.  Budgetuppgiften  JA  

Vilka av  de  kommunikativa funktionerna karaktäriserade användningen 
av ekonomimodeller i  Alfa? 

1.  Myter - skapa föreställningar  JA 
2.  Legitimering  JA 
3.  Filter JA 
4.  Makt  JA 
5.  Hantera konflikter  JA 
6.  Tolkning av problematisk  situation JA 
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4.3.5  Instrumentell användning  sett  i ett  kommunikativt  
perspektiv 

ALFA 1. 	Myter 2. 	Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

1, 	Upplysnings-  
uppgiften  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6  

2. Överskotts-  
uppgiften  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6  

3. Kalkylering/  
prissättningsuppg.  

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6  

4. Kontroll-  
uppgiften  

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  

5. Alternativ- 
uppgiften  

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6  

6. Budgetuppgiften  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6  

Här gör  jag  likadant  som  i  Hydro  och Energiverken,  efter  att först  ha  
analyserat användning  av  ekonomimodeller i ett instrumentellt  perspektiv 
kommer jag nu  att titta  på den  i ett  kommunikativt perspektiv.  

Vilka myter fanns i  Alfa? 

Jo,  myten om marknadens betydelse och myten om  konsensus  dvs att alla 
måste vara överens. Myten om  konsensus  yttrade sig genom att alla fick 
vara med och argumentera för beslut  men  att alla  sedan skulle  ställa upp 
på det beslut som fattades.  

Alfa  hade inget formaliserat ekonomisystem därför att då  skulle man  
begränsa medarbetarnas möjligheter att ta fram egna ekonomimodeller. 
Chefen för marknad  Sverige  sade att  man  var dålig på datoriserade 
synteser.  Han  hade tydligen inte förstått föreställningen om att ett 
oformaliserat  system  var bättre för ett företag i  en  omgivning i ständig 
förändring.  Han  blev  heller  inte långvarig på  sin post  (rutorna  1.1  och  
5.1).  I övriga rutor  (2.1-6.1)  styrde myterna om marknadens betydelse  
(man  mätte resultatet så nära kund som möjligt), konsensusmyten och 
myten om konkurrenternas betydelse.  Man  kalkylerade med  tanke  på alla 
dessa myter (ruta  3.1).  Resultatansvar utkrävdes så långt ut mot kunden 
som möjligt (ruta  4.1).  Vid budgetuppgiften fanns även myten om att 
cheferna var duktiga på verksamheten och att det därför inte var någon 
idé att försöka lägga  en  felaktig  budget.  Decentraliseringen var egentligen  
en  (osann) myt, divisionsledningen fattar alla strategiska beslut (ruta  6.1). 
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Det fanns också  en  myt om framgångsvariabler.  Organisationen  var 
uppdelad i resultatenheter efter framgångsvariabler (ruta  2.1)  och där 
mätte  man  också överskottet och där skedde också kontrollen (ruta  4.1).  

Upplysningsuppgiften hade  en  framträdande  roll  i  Alfa  och  den  gjorde 
det möjligt för  de  anställda att både legitimera, filtrera, utöva makt, 
hantera konflikter och tolka sina problematiska situationer mer 
självständigt än annars. Generellt kan sägas att denna uppgift påverkade 
användandet i resten av rutorna (rutorna  1.1-1.6).  

Legitimering var inte så viktigt i  Alfa  snarare  skulle man  kunna säga att  
man  hade kommunikation enligt Habermas kommunikativa handlande. 
Legitimering och maktutövning utövades med samma frekvens,  man  
diskuterade sig fram till enighet. Detta tror  jag  gäller speciellt 
budgeteringen (rutorna  6.2  och  6.4).  Annars hade divisionsledningen 
makt att fastställa var bidraget för resultatenheterna  skulle  ligga på i 
budgeten (ruta  6.4). 

En  affärsenhetschef tyckte att det var för mycket spel kring  de  fasta 
kostnadernas fördelning ute i länderna (ruta  3.2).  

I  Alfa  trodde  man  att kontrollen kunde ske utan legitimering och försökte 
ändra resultatmodellen för att förhindra suboptimering genom att 
tillverkningsenheterna  skulle  frestas att substituera arbetskraft med 
maskiner (ruta  4.2).  När det gällde alternativval och val av produktmix 
använde  man  sig av  en  metod där alla fick vara med och legitimera sina 
ekonomimodeller och  man  kom fram till ett enigt beslut (ruta  5.2). 

Filter  behövde inte hindra kommunikation och i  Alfa  underlättade det 
snarare. I resultatmodellen användes filtrering på ett konstruktivt sätt, 
förenklade modellen för att alla  skulle  kunna förstå  den  (ruta  2.3). Man  
använde marknadspriser och tittade på hur konkurrenterna kalkylerade. 
Kalkyler använde  man  mest för att  se  var  man  tjänade sina pengar (ruta  
3.3).  

Det var möjligt att filtrera bort  information  och vilseleda divisions-
ledningen eftersom det var svårt att exakt kontrollera siffrorna, då 
siffrorna inte kommer från ett integrerat, formaliserat  system  (ruta  4.3).  
Ekonomimodellen för resultatberäkning förenklade eller filtrerade så att  
den  gjorde det enklare att bestämma produktmix och investeringar i 
maskiner m.m. (ruta  5.3). Daniel  hade märkt att  de  länder som inte hade 
så bra resultat budgeterade litet för högt och  de  som hade bra resultat 
drog ned sina budgetar (ruta  6.3). 
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Ekonomimodellen för överskottsmätning var fastställd av 
divisionsledningen (ruta  2.4) men den  var utvecklad i  en  integrerad 
process där alla hade deltagit (ruta  2.2).  Divisionsledningen kunde skära i  
de  gemensamma kostnaderna (ruta  3.4)  vilket kunde innebära lägre 
pålägg för resultatenheterna. Länderna kunde inte påverka ramarna,  de  
var uppställda av divisionsledningen (ruta  4.4).  Maktbalansen eller 
maktstrukturen hade för övrigt varierat över tiden.  Nu  var det 
affärsområdescheferna som hade  den  reella makten  de  hade  de  strategiska 
resurserna.  De  var kompletta,  de  hade fabrikerna dvs tillverkning och  de  
bestämde över utveck-lingsinsatser. I andra sammanhang var 
ansvarstrukturen något luddig som  den  ofta är i  en  matrisorganisation 
(rutorna  3.4-5.4).  Som nämnts ovan hade divisionsledningen makt att 
fastställa var bidraget för resultatenheterna  skulle  ligga på i budgeten 
(ruta  6.4).  

Hur var det då med konflikter i  Alfa? Ja,  konsensusmyten sade ju att det 
inte  skulle  finnas några konflikter.  Men  det är  klart  att det kunde finnas 
konflikter (rutorna  2.5-6.5)  och då försökte  man  lösa  dem  med hjälp av 
att alla fick komma till tals och att  man  kom överens. För att det inte  
skulle  bli så mycket konflikter om hur samkostnader  skulle  fördelas 
försökte  man  att undvika att  ha  samkostnader (ruta  3.5).  Som nämnts i 
föregående aysnitt var det mycket kommunikation innan  man  var överens 
om  de  övergripande målens översättning till  en operativ plan  (ruta  6.5).  

Vad  jag  emellertid kunde ana var  en  allmän konflikt mellan alla dessa 
controllers som fanns på alla nivåer och  de  mer marknads-orienterade 
kollegorna. Controllerna hade  en  något annan inriktning som egentligen 
inte stämde med Alfas myter.  Bland  myterna ingick att  man  hade  en  
alldeles egen syn på redovisning. Redovisning var ett hjälpmedel och 
utövandet av denna konst fick inte bli ett självändamål och  skulle  kanske 
inte utövas av  folk  som bara sysslade med detta. 

Eftersom konsensusmyten var  en  stark  och dominerande myt i  Alfa  
handlade det i konfliktkolumnen mest om att lösa konflikter genom  
kommunikativ  användning av ekonomimodellerna. 

På grund av konsensusmyten hade tolkningsuppgiften  en  alldeles speciell 
inriktning nämligen att tydliggöra och skapa överensstämmelse för  de  
tolkningar som gjordes. Detta uppnådde  man  genom att inte bara skicka 
runt sifferrapporter utan alltid också  en verbal  tolkning av siffrorna.  
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5 Slutsatser 

5.1 Hydro 

I  Hydro  förväntade  jag mig ingen kommunikativ  användning  eftersom  
ekonomimodellerna  var centralt  fastställda och  det  inte fanns  så  mycket 
utrymme för egna  idéer. Men det  visade  sig  att  det  visst förekom och 
dessutom förekom mycket  kommunikativ  användning.  Kanske  inte  på det  
sätt  jag  tänkt  mig  därför att möjligheten att ta fram egna 
ekonomimodeller  var  liten.  Men de  existerande ekonomimodellerna 
diskuterades flitigt  både vad  gäller innehåll och  relevans. 

Eftersom det inte fanns någon instrumentell användning som kunde kallas 
upplysnings- eller alternativvalsfunktion, fanns det  heller  ingen  
kommunikativ  användning i dessa ayseenden. 

När det gäller  kommunikativ  användning förekom  den  när det gäller 
myter, legitimering, filtrering, maktutövning och konfliktskapande  
respektive  konfliktlösande. När det gäller tolkning av problematiska 
situationer var det något svårare.  Man  kan säga att  de  ekonomimodeller 
som officiellt fanns inte bidrog direkt till att tolka problematiska 
situationer  men  att  de  bidrog till att lyfta fram att företaget hade det 
mycket problematiskt.  De  visade med tydlighet att projekt och hela 
verksamheten hade lönsamhetsproblem.  En del  medarbetare ansåg att om  
man  hade mer flexibla ekonomimodeller så  skulle  dessa hjälpa  en  att 
hantera denna svåra  situation.  Som det  nu  var glömde  man  kostnader när  
man  gjorde  en  försäljningskalkyl.  Man  ville undanhålla vad  man  höll på 
att sälja för att det inte  skulle  bli uppdagat att  man  gjorde felaktiga 
kalkyler. På detta sätt kom inte problemen upp till ytan och kunde inte 
diskuteras öppet. Företagsledningen ville inte diskutera utifrån 
ekonomimodellerna för  den  förstod  dem  inte.  

Hydro  hade  ett svarssystem när  de  egentligen behövde ett  idésystem  (Earl 
&  Hopwood  1980). Man ville  inte erkänna att  man hade  dålig kunskap  om  
verksamheten och att  det  rådde delade meningar  om  målen.  Man ville 
heller  inte erkänna att  det  fanns människor nere i  organisationen som 
kunde den  bättre.  Man ville ha  ett styrsystem. Medarbetarna försökte 
emellertid använda  det som om det var  id6genererande. 

Användning och utveckling 

Hade  användningen  med  utvecklandet att göra?  Det var den  första frågan. 
I  Hydro  tittade  jag  mycket  på  hur  det hade  gått till att utveckla  de  nya 
ekonomimodellerna. Utformningen  av  ekonomimodeller diskuterades i  
projektgruppen men  deltagarna fick inte gehör för sina synpunkter. Trots 
att  man  divisionaliserat företaget lät  man  ekonomidirektören  ha  vetorätt  
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HYDRO  1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 

1.  
Upplysnings-
uppgiften  
2.  
Överskotts- 
uppgiften  

Lönsamhet Företagets 
existens,  

lager- 
värdering 

Posterna i 
RR  diskute- 

rades  
inte 

Ekonomi- 
direktören  
bestämde 

Orealistiska 
mål  

Icke 
trovärdig 

överskotts- 
mätning  

3.  
Kalkylering/ 
prissätt- 
ningsupp- 
giften 

Lönsamhet, 
sälja  under  

själv- 
kostnad, 
svensk 

marknad  
uttömd, 

härd 
konkurrens, 
kostnads- 

medvetenhet  
skulle  
hjälpa  

Att 	kostna- 
derna för 
cheferna  

fördelades 
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Figur 5:1  Utvecklad beskrivningsmodell,  Hydro.  

99 



om ekonomimodellernas utseende. Ekonomimodellerna behandlade 
företaget som  en  helhet, divisionerna var bara resultatenheter. 

Ekonomimodellerna i  Hydro  var  utvecklade  av dem som hade  makten i 
syfte att behålla makten. Genom  de  förutbestämda ekonomimodellerna 
hindrades  decentraliseringsprocessen.  Även utformningen  av  ekonomi-
modellerna  hade  skett utan medinflytande från divisionerna  eftersom  
ekonomidirektören  hade  bestämt  hur  de skulle se  ut.  Han hade  bestämt  
hur  fördelningen  av  kostnader  skulle ske.  Ekonomidirektören  ville  
tydligen bestämma över divisionerna.  

Man  gjorde egna ekonomimodeller som egentligen inte var godkända. 
Emellertid redovisades projekten  sedan  efter  den  godkända mallen och 
resultatet blev  frustration.  

Genom makt försökte  man  styra medarbetarna till att använda vissa 
ekonomimodeller  men de  kommunicerade ändå.  Men  eftersom 
kommunikationen inte ledde till ändringar i styrmodellen blev  de  mer och 
mer frustrerade ju mer  de  kommunicerade.  

Man  kunde inte tvinga på enighet och  skulle heller  inte göra det eftersom 
det borde vara bättre att oenigheten blev synlig. Oenighet kan nämligen 
skapa förutsättningar till förbättrade prestationer (Hedberg & Jönsson  
1978). Om  oenigheten kommer i dagen kan  den  utnyttjas genom  den  
kommunikativa användningen.  

Man  försökte få människor att använda vissa ekonomimodeller  men de  
fortsatte ändå att kommunicera.  Kommunikationen  innebar att  man  gick 
från  den  ena rutan till  en  annan (i beskrivningsmodellen) och kanske till  
en  tredje.  Man  löste konflikter och då uppstod nya. Ju mer  man  
kommunicerade ju mer kom konflikter i dagen.  De  gick inte att lösa om  
man  inte ändrade styrningen.  En del tog  saken i egna händer och 
manipulerade med modellen.  De  såg till att  de  själva blev gynnade trots 
att  de  insåg att  de  subobtimerade. 

När  Hydro  skulle  sälja måste  de  filtrera  informationen  för att 
försäljningskalkylerna inte  skulle visa på  för högt  pris. De  legitimerade  
på det  sättet försäljningen. När ordern  sedan skulle  tillverkas  ville man  
även  då  filtrera  bort  kostnader för att  projektet skulle gå  ihop.  Det  gick 
emellertid inte  eftersom  ekonomimodellerna för uppföljning inte gick att 
ändra. Där  kom  t.o.m. för mycket kostnader  med.  Någon  kunde  t.ex.  få  
för  sig  att  han skulle  åka och titta  på  ett  projekt  och  så  belastade  han 
projektet med sin  reseräkning trots att projektledningen inte  hade  
beordrat honom att resa  dit. Enligt  vissa  respondenter kunde det  
förekomma att någon högre  chef  besökte ett  projekt  för att ta  med  frun  
på en  nöjesresa till  en  främmande  kontinent.  Sådana saker förekommer i  
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många företag  men de  blir särskilt känsliga när företaget  har  svårt med 
lönsamheten. 

När  inkonsistensen  filtrerades  bort,  ledde  det  till satsningar  på  oplanerade  
mål eller  att  man  något godtyckligt satsade sina  resurser  och  det var  inte 
säkert att detta  gav det  bästa  resultatet. Om man  istället  tog  fram 
osäkerheten och diskuterade olika möjligheter utifrån medarbetarnas 
olika tillgång till  information skulle resultatet  bli annorlunda och  kanske  
bättre för företaget. Detta  skulle  i  Hydros fall  kunna leda till att  man  inte 
sålde alls,  men det var  väl  kanske  bättre att i förväg veta att  det bar  utför 
och inte upptäcka  det  när  man  hamnat i diket. 

I  Hydro  var ledningen  rädd att släppa ifrån  sig  makt och trodde inte att 
divisionerna  kunde  sköta  sig som  självständiga företag.  Det  förekom 
mycket  kommunikation  när  man skulle  förändra redovisningen.  Man var  
inte överens  om  redovisningens utformning och  det var  svårt att enas. 
Redovisningens utformning  var  viktig  eftersom den  styrde vilka 
ekonomimodeller  som kunde  göras. Redovisningsplanen  blev  utformad  så  
att  det var  svårt att göra egna ekonomimodeller och kommunicera  på  ett  
konstruktivt  sätt  om alternativval  i verksamhetsplaneringen.  Hydro  hade 
en  mycket  problematisk situation  där väldigt mycket  av  verksamheten 
måste ifrågasättas. I  det  läget  upplevde  en del chefer  att tyglarna måste 
kortas genom att fördela alla kostnader.  Man var  orolig för att släppa  
kreativiteten  lös  då man  befarade ännu större förluster.  Men det  enda  de  
nya ekonomimodellerna  kunde  åstadkomma  var  att  med  än  mer  tydlighet  
visa  hur  dålig lönsamhet företaget  hade. Men de kunde  inte hjälpa till att 
hitta  en  väg till lönsamhet. 

Ekonomimodeller skall vara till hjälp  vid  beslutsfattande. Att 
ekonomimodellerna inte verkade hjälpa beslutsfattarna i  Hydro  kunde 
bero på  att besluten ofta  var av det slaget  att  det  inte finns någon adekvat 
modell (Ackoff  1967).  Besluten  var  ofta icke-programmerbara  (Simon 
1977). Det var  väldigt mycket  som var  problematiskt i  Hydro.  Därför  
borde den  kommunikativa användningen dominera. Cheferna försökte 
emellertid lägga  locket  på  och  ville  inte släppa loss  kommunikationen.  
Cheferna lät inte  heller  medarbetarna filtrera  informationen  dvs 
bestämma vilken  information de  behövde (Ackoff  1967). Det skulle ha  
varit bra att låta medarbetarna pröva  sig  fram  med  olika 
ekonomimodeller. 

I  Hydro  är  det  svårt att tolka beskrivningsmodellen.  Ledningen hade  
utvecklat ett svarssystem  men  hur  fungerade detta i praktiken?  Enligt  
beskrivningsmodellen försökte  man ha kommunikativ  användning.  Det 
blev  emellertid svårt  eftersom  ekonomimodellerna  var  stela och  på  
förhand bestämda.  
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Att ekonomimodellerna var som  de  var tycktes orsakas av maktbegär. 
Som tidigare antytts fick inte divisionerna själva bestämma vilka 
ekonomimodeller som  de skulle  och ville använda. Detta trots att 
organisationen var divisionaliserad med syfte att få bättre lönsamhet 
genom resultatansvar. Det var  de  ekonomimodeller som bestämde hur 
lönsamheten beräknades för divisionerna som skapade konflikter då  de  
olika divisionerna inte var överens om rättvisan i kostnadsfördelningarna. 
Företagsledningen och  de  som innehade stabsfunktioner ovanför 
divisionerna ville kunna fördela ut sina kostnader på divisionerna.  De  
påstod att  de  ville  ha en  diskussion om huruvida dessa funktioner  skulle  
finnas eller ej. Förutom företagsledningen då som sades (av ledningen 
själv) vara nödvändig och som alla  skulle  vara med och betala till. 
(målkonflikt) Här fanns beroende mellan aktörer. Ledningen var 
beroende av att kunna debitera sina kostnader på divisionerna. Beroende 
behöver inte leda till konflikt om  man har  samma preferenser. Cheferna 
ansåg att om  man  bara agerade kostnadsmedvetet så blev resultatet 
lönsamhet för företaget. Det fanns  en  ekonomimodell för prissättning 
vars relevans diskuterades. Användningen av denna ledde till konflikt. 

Företagsledningen hade bestämt att företaget  skulle  divisionaliseras  men  
överlät på ekonomidirektören att bestämma hur redovisningen  skulle  
utformas.  Han  fick även bestämma hur  den  interna redovisningen  skulle 
se  ut. Divisionscheferna engagerade sig inte i ekonomimodellernas 
utformning. Divisionsekonomerna var inte tillräckligt starka personer för 
att  ha  något att sätta emot ekonomidirektören. 

Hur  skulle resultatet  mätas (osäkerhet  om  outputmått, Ouchi  1977)? Vad 
var det som  ledde till ett högt  resultat under  förutsättning att  vi  kommit 
överens  om  hur  vi skulle  mäta. Ofta  var det  nog  så  att  man  gick från  den  
ena rutan till  den  andra och tillbaka.  Den chef som hade  ett högt värde  på  
sitt resultatmått  ville  gärna acceptera  måttet.  Medan  den som hade  svårt 
att uppnå bra värden började ifrågasätta  måttet.  I ruta  4  i Earl & 
Hopwoods  figur (figur 2:4)  är möjligheterna till  legitimering  stora  eller 
rationalisering som  Earl &  Hopwood  (1980) talar om. Om det  inte gick 
att ta fram ekonomimodeller  som  visade att  ens resultat  inte  var så  dåligt  
som det  sades, försökte  man med  andra  metoder som  t.ex. att lasta över 
kostnader  på  andra  eller  hitta vägar  som  ledde till ökad vinst för  sin  
enhet. Kostnadsmedvetenhet  skulle  leda till lönsamhet. Ekonomi-
modellerna byggdes kring denna myt. Förmodligen  var  inte  myten  sann  
(Söderbom  1995)  och många berörda medarbetare trodde inte  på den.  

I  Hydro  ville  och försökte  man  lösa  konflikter  genom att tydligt tala  om  
vem  som  ansvarade för olika kostnader.  Men eftersom man hade så  svårt  
med  lönsamheten  kunde  detta inte lösa  konflikter. Det  trodde  man  
egentligen inte  heller. Men  genom att göra  folk  ansvariga trodde  man  att  
de skulle  använda  sin kreativitet  för att  nå  målen vilket  sedan  visade  sig  i  
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ekonomimodellen.  En chef  använde ekonomimodellen för att kontrollera 
och utvärdera sina underordnade medan dessa använde modellen för att 
legitimera sina beslut och handlingar. Ekonomimodellerna gav ingen 
insikt i orsak-verkan samband,  de  bara byggde på att  man  hade kunskap 
om  dem.  Det var det  Erik  irriterade sig över.  Man  kunde  heller  inte 
utläsa resultatet i ekonomimodellen om  man  ändrade strategi eller taktik. 

Det blev  mycket  kommunikation eftersom  ekonomimodellerna inte dolde 
utan tydliggjorde olönsamhet m.m. Redovisningens syfte är  enligt 
Gambling (1977)  att skapa självförtroende och undvika  konflikter  medan 
Hedberg & Jönsson  (1978)  drar motsatt slutsats när  det  gäller  
organisationer  i  en  föränderlig miljö. Miljön för  Hydro  var  i högsta  grad  
präglad  av  förändring.  

Om  redovisningen är uppbyggd kring upplysningsuppgiften tänker  man 
sig normalt mer kommunikativ  användning.  Då kan man  forma  sina egna 
ekonomimodeller och diskutera deras giltighet  med  sina kollegor. 
Dessutom  kan man  testa  dem  genom handlingar vars verkningar  man  
undersöker i  termer av  outputmått.  

Om man  inte  haft en  sådan hård konkurrens kunde  man ha  klarat 
verksamheten med  de  ekonomimodeller som arbetsgruppen gjort upp. Då  
skulle de  inte behövt ge upphov till några konflikter. Företaget hade blivit 
lönsamt eftersom  man  då kunde  ha  gjort kalkyler där alla kostnader varit 
medtagna.  
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5.2  Energiverken 

ENERGI- 
VERKEN  

1. 	Myter 2.  Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning  
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Figur 5:2  Utvecklad beskrivningsmodell; Energiverken. 

Användning och utveckling 

Även på Energiverken studerade  jag  utvecklingsprocessen. Användarna 
hade till synes medinflytande. Endast några, som ville  ha en  redovisning, 
som var uppbyggd kring  Madsens  idéer, var emellertid utvalda att  delta.  

Energiverken kanske ofta befann sig i ruta ett enligt Earl & Hopwoods 
modell  (se  aysnitt  2.2).  Målen var klara och vägen dit ganska rak.  Men 
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det kan finnas olika situationer i ett företag. I  en situation  i företaget kan  
man  vara oklar om orsak och verkan  men man  kan vara eniga om målen 
och då är  man  i ruta tre. I  en  annan  situation  är  man  vid det tillfället inte 
eniga om målen och då är  man  i  en  annan ruta.  Sedan  är det ett tredje  
problem  där  man  är enig om målen igen  men  då är  man  inte  klar  över 
orsak och verkan. Så det varierar från  situation  till  situation.  Vilken ruta  
man  befinner sig beror på problematiska situationer.  Om  Energiverken 
ofta befann sig i ruta ett så behövde  de  bara ett svarssystem  men de  hade 
byggt upp ett dialogsystem. 

Eftersom man  bara befann  sig  i ruta ett  hade man  kunnat göra  som man 
gjorde  i  Hydro  med  lyckat  resultat eftersom man  inte  hade  någon 
konkurrens.  Nu ville man  emellertid inte erkänna att  man  inte  hade  någon 
konkurrens utan sade  sig  befara att marknaden  skulle  avregleras och att  
man då ville  anpassa  sig  till detta.  Man  sade  med  andra  ord  att  man  
befann  sig  i ruta  tre. 

Hade Energiverken någon problematisk verksamhet?  Om man  tolkar detta 
som att behöva ekonomimodeller så är svaret  ja. Man  behövde 
ekonomimodeller för t.ex. prissättning. Ju fler och svårare problematiska 
situationer  man har  ju mer  kommunikativ  användning behöver  man.  

På Energiverken var användandet  kommunikativt  och symboliskt inriktat. 
Tolkning förekom överallt,  men  var inte så tydlig när det gällde 
kontrolluppgiften. Legitimering- och maktaspekten var viktiga vi  all  
instrumentell användning. 

Energiverken hade  en stabil  omgivning och monopolställning.  Den  
sidoordnade verksamheten hade särskilt stort behov av ekonomimodeller 
då aktörerna  skulle  prissätta sina offerter i konkurrens med andra företag 
och för det behövde  de information  om sina kostnader. 

På Energiverken såg det ut som om ekonomimimodellerna stödde lärande 
enligt Earl & Hopwoods modell  (se  aysnitt  2.2).  Det fanns ju områden 
där medarbetarna behövde lärande och detta ayspeglades i 
beskrivningsmodellen. Annars dominerade makt och 
legitimitetsfunktionerna.  Man  kan kalla Energiverken  en  politisk  
organisation  där resurserna egentligen inte var ett  problem.  Det var lätt 
att legitimera verksamheten och intäkterna bestämde  man  i princip själva 
eftersom  man  själva bestämde sina taxor. Taxorna  skulle  bestämmas 
enligt självkostnadsprincipen så ju mer kostnader  desto  mer intäkter i 
princip. På Energiverken tappade  de  överordnade cheferna mycket makt 
när ekonomimodellerna byggdes underifrån. 

Uppgifterna gick i varandra och när  Dagmar  budgeterade, kalkylerade 
hon samtidigt och använde små ekonomimimodeller.  Hon  tog  fram gamla  
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siffror för att  se  hur hon  skulle  budgetera. I budgetuppgiften kommer ju  
en del  av  de  andra funktionerna  in. Kommunikativt  visar sig särskilt 
legitimering och makt. När  Dagmar skulle  budgetera ville hon legitimera 
och slippa konflikter med andra avdelningar.  Hon  ville  ha  
interndebiteringar i budgeten för att slippa  ha  gemensamt ansvar med 
andra avdelningar.  Hon  ville vara  autonom  och inte beroende av andra.  
Hon  ville att hennes  budget skulle  ge henne trygghet och säkerhet.  Hon  
ville kunna skapa sig  en  buffert. Utan interndebitering kunde hon inte 
skapa buffertar.  

Den  nya redovisningens syfte var att legitimera och möjliggöra  en  
självständighetsprocess som  skulle  leda till att  man  blev aktiebolag. Som 
aktiebolag  skulle de  inte behöva konkurrera om investeringspengar med 
stadens andra verksamheter, eftersom  de  faktiskt själva genererade ett 
överskott varje år.  
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5.3 Alfa  

ALFA 1. 	Myter 2. 	Legit.  3. 	Filter 4.  Makt  5. 	Konflikt 6. Tolkning 
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Figur 5:3  Utvecklad beskrivningsmodell;  Alfa. 
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Användning och utveckling 

I  Alfa  hade  man  ett integrerat användande och där ser  man  att tolkning 
förekommer på  all  instrumentell användning.  Man  hade också, enligt Earl 
& Hopwoods modell  (se  figur  2:4,  aysnitt  2.2),  ett dialogsystem av 
beskrivningsmodellen att döma. Rikligt med  kommunikativ  användning 
förekom på alla instrumentella uppgifter. Användare, som hade mycket  
god  kunskap om verksamheten, hade varit involverade i både 
uppbyggnaden och användandet av ekonomimodellerna.  Man  kunde också 
säga att ekonomimodellerna fungerade som ett lärandesystem för  de  som 
ännu inte hunnit bli verksamhetsförtrogna, nyanställda med flera. 

I  Alfa  överensstämde tänkt användning  med  realiserad användning i 
större utsträckning än i  Hydro  och Energiverken. Att  det blev så  berodde 
ju  på  att utvecklandet  av  ekonomimodeller skedde i  en kommunikativ  
process.  Man ville  uppfatta ekonomimodeller  på  samma sätt. Därför 
anställdes nyutexaminerade nya medarbetare för att  det skulle  vara lättare 
att socialisera  in dem  i  Kobra-andan.  Man  tyckte att  det var  viktigt  med  
ett gemensamt  norm-  och värdesystem.  

En  ekonomimodell utformades,  den  diskuterades och kanske reviderades. 
Många ekonomimodeller gjordes och det diskuterades vilken som är 
rättvisast.  Om en  ekonomimodell inte ifrågasattes av någon berodde det 
på att  de  inte kunde tillräckligt mycket. Aktörerna trodde att alla 
siffermodeller var rättvisande i  en objektiv  mening och ville fatta det 
beslut som ekonomimodellen ledde till.  Om  någon ville fatta ett visst 
beslut kunde han göra  en  ekonomimodell för att legitimera detta beslut. 

I  Alfa skulle  ekonomimodellerna ayspegla verkligheten som alla var 
överens om efter att  ha  dryftat sina olika utgångspunkter. 

Controllern sade att han använde  en  ekonomimodell som underlag för 
diskussion med resultatenheter. När resultatet på något vis avvek från 
budgeten diskuterade han utifrån ekonomimodellen varför situationen 
hade uppstått och vilka åtgärder enheterna föreslog för att ändra detta.  

Alfa  tycks  ha haft  det  de  bör  ha,  hur kommer det sig?  De  indoktrinerade 
sina medarbetare och  sedan  gav  de dem  frihet. Myterna - 
företagskulturen hade  en  framträdande  roll. 
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5.4 Problemet i ny belysning  

Ekonomimodeller uppfattas kanske alltid på olika sätt. Det viktigaste är 
kanske att få människor att förstå att  man  uppfattar ekonomimodellerna 
på olika sätt. Hur  den andre  uppfattar  dem  blir ett underlag för 
kommunikation. Då förstår  man  att det inte går att genom maktutövning 
få medarbetarna att  se  saker på samma sätt. När  man  fått förståelse för 
varandras synsätt kan  man  komma fram till  en  gemensam handlingsplan. 

Maktutövning går ut på att få andra att  se  det på "mitt sätt" eller att 
begränsa deras handlingsrepertoar. För att få ett bra underlag för  
handling  så  skulle man  då undvika makt och legitimering och istället 
åstadkomma tolkning. 

Frågan är om indelningen i  sex  instrumentella funktioner är  en  
tillräckligt  god  avbildning.  Den  bygger på ett sekventiellt tänkande  
(Boland  1979), en  sekventiell kausalitetssyn. Det blir tydligt att 
människor inte fungerar på detta sätt  (se  aysnitt  1.3).  Såväl  de  
instrumentella som  de  kommunikativa användningssätten är integrerade. 
När det gäller  kommunikativ  användning kan det vid första anblicken 
tyckas naturligt att  se  olika typer av användning som isolerade från 
varandra.  Men  vid analyserandet inser  man  att också dessa går i varandra. 
Det blir även där svårt att hålla isär  de  olika funktionerna. Det verkar 
också som om  man  vid användningen förflyttar sig från  "en  ruta" (i  den  
utvecklade beskrivningsmodellen  se  figurerna  5:1-3)  till  en  annan och 
kanske tillbaka igen eller vidare till någon tredje. När det inte leder till 
beslut att befinna sig i  en  ruta t.ex. när myten inte verkar hålla då 
förflyttar  man  sig till t.ex. konfliktrutan. Några använder  sin  makt för att 
lösa konflikten osv. Medan andra filtrerar informationen och fortsätter 
till legitimering eller tolkning och då skapas nya konflikter, som denna 
gång löses genom legitimering. 

Mellemvik et al (1988 s. 106)  skriver  "Attempts to implement a 
particular rule in order to reduce uncertainty may result in a decrease in 
the uncertainty of one actor, but it may equally result in greater 
uncertainty for another." En del  av  osäkerheten gäller föreställningar  om  
orsak-verkan samband och önskemål  om  tänkbara utfall. 

Varför används inte ekonomimodeller i praktiken som det är tänkt dvs så 
som det i teorin anses lämpligast? Det är säkert ovanligt att aktörerna i  en 
organisation  erkänner att det finns oklarhet när det gäller organiationens 
mål och att  man  inte vet hur  man  skall uppnå dessa. Det finns alltså  en  
skillnad i hur aktörerna i organisationen uppfattar sig och hur  de  som 
tittar på  den  uppfattar  den. 
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I omgivningar  som  är starka och svåra dvs orsak-verkan sambanden är 
svåra att fastställa  då  vill  man  att  organisationen  skall vara  stark  och  man  
agerar  då som om  allt  vore  säkert.  Ledningen  bestämmer  hur  
ekonomimodellerna skall  se  ut vilket  betyder  att  man  bestämmer  hur  
omgivningen m.m. skall tolkas. Detta när  kreativiteten bland  
medarbetarna istället  borde  främjas.  På  Energiverken där omgivningen  
var stabil  lät  man  medarbetarna själva bestämma  hur  ekonomimodellerna  
skulle se  ut och vilka  de ville  använda. Många aktörer  ser negativt på  
ekonomimodeller  som  begränsar deras handlingsfrihet.  Erik  
(projektledare i  Hydro)  ville  inte bli styrd  med  makt.  "Jag  vet bäst annars  
vore jag  inte  chef."  Ekonomimodeller används ofta  av  någon i 
ansvarställning, att  ansvaret  blir definierat är  negativt. 

Om  ekonomimodellerna är rigida så diskuteras  de  i alla  fall  och 
ifrågasätts och  man  hittar på sätt att komma runt  dem  t.ex. "glömma" 
kostnader.  Man  gör medvetet  en  investeringskalkyl som skall  visa  att 
investeringen är lönsam.  Den  kan naturligtvis komma att diskuteras. 

När  man  talar om instrumentell användning som rationell så tänker  man  
på att ekonomimodellerna är sanna och att  de  på ett odiskutabelt sätt 
ayspeglar verkligheten. I redovisningens teknologi existerar ju ingen 
osäkerhet (Mellemvik  et al 1988). Den  kommunikativa rationaliteten är ju 
i detta sammanhang i högsta  grad  rationell eftersom  den  förenar 
människor och skapar större förståelse. 

Både Glimell  (1975)  och Källström  (1993)  finner att interaktiva  system  
inte fungerar tillfredsställande. Glimell hävdar att parterna inte deltagit 
tillräckligt i utvecklingsarbetet.  Den  kommunikativa användningen går 
inte att datorisera. Även om  man  utvecklar ett lärande- eller dialogsystem 
(enligt Earl & Hopwoods modell) så kan  man  inte få med 
kommunikationen med andra kollegor.  En  sådan kommunikation måste 
förmodligen till för att rätt beslut skall mogna fram.  Om den  
kommunikationen fungerar, så blir det ett dialogsystem (ibid).  En  annan 
sak är att  den  inte går att datorisera. Det är så mycket som inte kan fångas 
i ett instrumentellt uppbyggt  system. Man mister den  kommunikativa 
aspekten.  

Man  kan inte inkludera varken  en  eller flera personer i datorsystemet. 
Människor behövs för att göra bedömningar som visserligen i någon 
mening är rationella  men  där  man  tar hänsyn till så många faktorer 
samtidigt. Det finns aspekter som inte är mätbara på något meningsfullt 
sätt  men  som kanske ändå skall vara med i  en  bedömning. Dessutom blir 
ju chefsarbetet i så  fall  ett rutinarbete, om inte chefen behöver göra några 
bedömningar. Vi kanske  heller  inte förstår beslutet om vi inte diskuterat 
oss fram till det. Oproblematiska situationer kan redas ut med hjälp av  
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instrumentellt inriktad användning, medan problematiska dito dessutom 
kräver en kommunikativ användning av ekonomimodellerna. 

Den instrumentella användningens möjligheter fungerar som moderator 
för de kommunikativa funktionernas möjlighet att leda till ett konstruktivt 
samspel mellan instrumentellt och kommunikativt. Det verkar som om de 
kommunikativa funktionerna alltid finns i större eller mindre omfattning 
men de ser olika ut beroende på om de tillåts finnas eller ej. De finns där 
alltid som i fallet Hydro, men jämställs ibland med kverulans, klagomål 
osv. Det blir grus i maskineriet och en negativ spiral när det gäller 
motivation, entusiasm och engagemang. Kommunikationen blir bara 
konstruktiv om den formellt tillåts och då blir spiralen positiv. I en 
divisionaliserad organisation är ju tanken att divisionerna bättre än den 
centrala ledningen skall kunna överblicka verksamheten. Genom att man 
tillåter den kommunikativa användningen kan man också hålla den under 
kontroll, eftersom den blir synlig. 

När moderatorn, den instrumentella användningen, är inställd så att den 
tillsammans med den kommunikativa sidan samspelar på ett konstruktivt 
sätt blir effekten ett självlärande system eller ett system som förändrar sig 
själv i takt med sitt lärande. Sådana system efterlyser Jansson (1995). En 
del forskare anser att organisationer i ständig förändring borde ha system 
som ständigt förändras och utvecklas (Hedberg & Jönsson 1978). 

Den kommunikativa användningen leder till lärande om de instrumentella 
uppgifterna ger utrymme för konstruktivt tänkande. Det krävs också en 
stark företagskultur för att kreativiteten skall kanaliseras i riktning mot 
att uppnå organisationens mål och inte enbart den enskildes. I en stark 
organisation har kanske den enskilde samma mål som företaget. 

Hedberg & Jönsson (1978) menar att redovisningssystem ibland betraktas 
som neutrala när det gäller deras påverkan på beteendet i en organisation. 
Detta på grund av att de är potentiella beslutsstöd men att deras påverkan 
beror på hur de används. 

En slutsats av studien är att både instrumentell och kommunikativ 
användning av ekonomimodeller alltid förekommer och att användningen 
sker samtidigt och inte sekventiellt. Om ekonomimodeller är bra eller 
dåliga avgörs av användningen. Redovisningssystem kan ge mer eller 
mindre handlingsfrihet åt beslutsfattare. De flesta, särskilt datoriserade 
redovisningssystem har gjort organisationer mer rigida snarare än 
flexibla. Höga investeringskostnader har gjort att organisationer inte 
gärna ändrar eller byter system. (Hedberg & Jönsson 1978) 

Skillnaden mellan teoretiska modeller och verkligheten är stor. 
Naturligtvis beror detta på att människor är komplexa och inte låter sig 
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styras som maskiner. I den japanska modellen där man släpper loss 
människors kreativitet gör man det inte hur som helst. Man har bl.a. en 
stark företagskultur, en kraftig indoktrineringsprocess för nya 
medarbetare och ett noggrant urval av personer som får anställning. 

Ekonomistyrning är ett komplext fenomen (Jansson 1995) och det kan 
man se av beskrivningsmodellen för Alfa (figur 5:3). Trots att 
användning förekommer i alla rutor är det inte så lätt att beskriva den. 
Erfarenheten från denna studie visar att ekonomimodellers funktion inte 
enbart är instrumentella utan att dess funktioner och därmed hela 
ekonomistyrningen är komplex till sin natur. Resultaten kan också 
användas för att öka förståelsen för komplexiteten i ekonomistyrning i 
organisationer. 

Man skall inte filtrera bort relevant information om relevant osäkerhet, 
olikheter och förändringssignaler (Hedberg & Jönsson 1978). Osäkerhet 
behöver inte vara negativ. Egenskaper som tvetydlighet, redundans, 
överlappning och inkongruens ses som oönskade egenskaper i Hydro när 
de istället är en nödvändighet för den kommunikativa användningen. Det 
visar att man inte alltid skall filtrera bort inkonsistenser. Hade man 
använt ekonomimodellerna i Hydro så hade man inte fått något sålt. 
Möjlighet till legitimering synes viktig för att människor skall bli 
motiverade. 

Systemen är komplexa och det finns mycket ömsesidigt beroende. Detta 
innebär att de blir svåra att ändra i (ibid). Det kan därför vara en fördel 
att de inte är datoriserade som i Alfas fall. I brist på bättre 
ekonomimodeller fortsätter man att använda dem som beslutsunderlag 
trots deras uppenbara fel och brister. Man sade ju i Hydro t.ex. att man 
hade problem med timkostnaderna eftersom man inte kunde differentiera 
pålägg för externa timmar respektive interna timmar. Trots detta ändrade 
man inte systemet. 

Redovisningssystem kan användas som väckarklocka men ofta verkar det 
som om de döljer snarare än avslöjar signaler (Hedberg & Jönsson). I 
Alfa t.ex. visade resultatmodellen tidigt när något gått åt fel håll. 

En annan slutsats blir att de som skall använda ekonomimodeller måste 
vara med och utveckla dem hur obekvämt detta än tycks verka. Eftersom 
det inte verkar finnas något idealt tillvägagångssätt utan möjligheten till 
ett konstruktivt kommunikativt användande av ekonomisk information 
kräver att den instrumentella utformningen av redovisningen måste göras 
i en kommunikativ process. Jfr Habermas begrepp kommunikativt 
handlande. Som nämnts ovan överensstämde tänkt användning med 
realiserad i Alfa och det torde bero på att utvecklandet av 
ekonomimodeller där skedde i en kommunikativ process. 
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Sammanfattningsvis vill jag återkoppla till Earl & Hopwoods modell och 
försöka sätta in den användning, jag funnit i praktiken, i deras modell. 

Kunskap om Orsak/verkan 

Mål Bra Dålig 

Bra Svarssystem Lärandesystem 

Instrumentell Filter 
användning Tolkning 
Tolkning 

Dålig Dialogsystem !degen. system 

Konflikt Myt
Makt Tolkning
Legitimering 
Tolknina 

Figur 5:4 Utveckling av Earl & Hopwoods modell. 

Olika typer av användning förefaller ha olika stor betydelse i olika rutor 
hos Earl & Hopwood. I praktiken är det inte som i den tänkta modellen. 
V ad är det då som verkar dominera i de olika rutorna i praktiken? I 
svarssystemrutan har jag funnit att den instrumentella användningen 
dominerar men där finns också tolkning. I dialogrutan verkar det vara 
konflikt, makt och legitimering samt möjligtvis tolkning. I 
lärandesystemrutan verkar det vara filter och kanske tolkning. I 
idesystemrutan har man behov av myter men också tolkning (se figur 
5:4). 

Då skulle man kunna dra den slutsatsen att tolkning är riktigt i alla 
sammanhang. Men det verkar ju vara framträdande att om man har en 
dialog så blir det ibland konflikt och konflikten löser man med makt eller 
legitimering. Men den kan också lösas genom tolkning. 

Och när det är en situation som kräver lärande så använder man filter för 
det gäller att sila bort den information som inte behövs för att förstå och 
tolka sammanhangen. Man filtrerar bort sådant som man betraktar som 
oväsentligt. Men man filtrerar ibland bort sådant som man inte borde 
filtrera bort. Den risken finns ju också och det är därför vi talar om 
lärande. Så småningom lär man sig vilken information som är relevant 
när man söker efter kunskap om orsak och verkansamband. När lärandet 
blir effektivt, dvs om ett lärandesystem fungerar, så skapas det kunskap 
om orsak och verkansamband och när den kunskapen har skapats då 
innebär det att man har flyttat sig från lärande till svarsrutan. 

Ett auktoritärt ledarskap, uppgiftsorienterat, icke-relationsorienterat 
hämmar möjligheterna till kommunikativ användning. Men den som 
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plattar ut sig och som fungerar som handledare han kan få det att bli ett 
lärandesystem. Det fordras att  den  kommunikativa användningen tillåts 
och att organisationen är tillräckligt decentraliserad för att aktörerna 
skall få möjlighet till  dialog,  lärande, vara id6skapande och använda 
kreativitet på olika nivåer.  

Skulle dialog  fungera riktigt bra då  skulle  det ju innebära att  man  kunde 
hantera motstridiga uppfattningar och trots dessa kunna handla. Då  skulle 
man  även då flytta sig från konflikt. Även om  man  inte blir överens så 
tycker  man  att det är bra att artikulera sina motsatta uppfattningar.  Men  
eftersom  man  då vet  den andres  syn så finns det utrymme att handla. 

I  de  fiesta  problematiska beslutssituationer behövs instrumentell och  
kommunikativ  användning  samtidigt. Det betyder  att  man  antingen startar 
i ruta ett dvs att  man  försöker utgå från  den  instrumentella användningen 
och  sedan kanske  fortsätta i idérutan och  sedan komma  tillbaka till ruta ett  
igen. Eller  också utgår  man  från t.ex. idérutan och vill  få  säkerhet i 
beslutssituationen dvs  man  dras till ruta ett.  Man kan  alltså  se figuren 
(5:1) som en  spelplan där  man  flyttar  sig  från  en  ruta till  en  annan, 
alltefter beslutsituationens  art. 

Jag  tycker att  jag har  uppnått det övergripande syftet, som var att 
utveckla redovisningens "språk". Det  visas  i rapporten att  de  begrepp och  
den  beskrivningensmodell  jag  använt gör det lättare och mer begripligt 
att tala om användning av ekonomimodeller.  

5.5  Forskningsbidrag och förslag till fortsatt forskning  

Jag har  försökt att belysa att ekonomistyrning inte bara är  en  fråga om att 
konstruera tekniskt fulländade redovisningssystem. Det handlar mer om 
att utgå från användning av ekonomimodeller.  Sedan  måste  man  föra  en  
fortgående  dialog  om  dem  och dess användning och utifrån detta försöka 
göra  system  som passar.  Man  får inte reducera människor till maskiner 
vilket enligt  en del  forskare inte  ens  var vad Taylor gjorde utan detta  
skulle  vara  en  feltolkning av hans skrifter.  De  anser att Taylor oförskylt 
förknippas med denna syn.  (Kelly 1982)  

Problematisk  situation  bör undersökas bättre.  Man  kanske kan koppla 
situationens egenskaper till myter (Söderbom  1995).  Det finns troligen ett 
samband mellan problematisk  situation  och användning av 
ekonomimodeller. Ju mer problematisk  en situation  är  desto  mer  
kommunikativ  användning behövs det. Hur  man  använder eller tillåts 
använda ekonomimodeller beror på företagets problematiska  situation. 
Den  kornmunikativa användningen kan kanske delas  in  i två.  Den  ena som 
är aysedd och  positiv  och som används i växande eller uppåtgående 
verksamhet.  Den  andra som syns i företag med  problem.  Där  
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kommunikation kan ses som synonymt med klagomål, ifrågasättande, 
kverulans om styrmetoder och mål.  

Man  bör kartlägga  den  informella organisationen för att bättre kunna 
studera makt och legitimering. Då behöver  man  undersöka hur 
ekonomimodeller används som grund för beslut och  handling.  

Redovisning kan användas för egna syften. Nästa steg blir då att analysera 
användningens effekter på företagets prestationer vilket inte är någon lätt 
uppgift.  

Fallen  visar också att chefer på olika chefsnivåer bör  delta  på samma 
villkor. Med chefer menas då aktörer som berörs av ekonomimodeller 
genom någon  form  av ekonomiskt ansvar.  Jag  tror att  en  framkomlig väg 
är att  ha  gruppdiskussioner med sådana beslutsfattare och utmana  dem  att 
tala öppet om användning av ekonomimodeller för att därigenom både  de  
och forskaren skall få större förståelse för hur ekonomimodeller 
egentligen används.  
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Bilaga  1  

Figur  A4:I  Organisationsschema  för  Hydro  

Hydro  efter  bildandet  av Division Produktion (6), som hade tre  
verkstäder i olika delar  av landet. Division 4  övertogs  samtidigt  från ett 
annat bolag i  koncernen. Division 5 var  ett utländskt dotterbolag  som  inte 
ingick i  studien. 
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Bilaga  2  

Aktörernas  placering  i organisationsschemat markeras  av  fyllda rutor. 
Aktörer i  Hydro:  
Anders  är  chef  för teknikstaben  som  sorterar  direkt  under Teknik. 
Bengt  är utvecklingschef  som  också sorterar  direkt  under Teknik.  
Cesar  arbetar  på  försäljningsavdelningen  under  försäljningschefen,  som  
sorterar  under divisionschefen på division 1. 
David  är  chef  för projektavdelningen  pä  division 1 som  sorterar  direkt  
under divisionschefen. 
Erik  arbetar  som  projektledare  på Davids  avdelning. 
Fredrik är  chef  för konstruktionsavdelningen  direkt  under 
divisionschefen. 
Gunnar  är divisionsekonom  på division 1. En  befattning  som  sorterar  
direkt  under divisionschefen. 
Helge  är divisionsekonom  på division 2  och  3. 
Ingemar  är  chef  för projektavdelningen  pä  division 2. 
Jan  är projektledare  på Ingemars  avdelning.  
Kalle  är divisionsekonom  på division 4. 
Lars  är försäljningschef  på produktionsdivisionen (6).  
Måns är  chef  för verkstaden i  Göteborg som  tillhör  
produktionsdivisionen (6). 
Nils  är  chef  för montagesidan  som  också tillhör  produktionsdivisionen 
(6).  
Olov är divisionsekonom  på produktionsdivisionen (6).  

Alla  de  fyra befattningarna  pä  produktionsdivisionen  sorterar  direkt  
under divisionschefen. Anders, Gunnar, Helge, Lars  och Olov  har  deltagit 
i ekonomisystemprojektet.  
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KUNDEN PROJEKTLEDARE 

Ritkontor  
Verks  ads-
produktion  ADM.PLATSCHEF  

EL,  BYGGNAD  

Byggnad  
Planan-
läggn. 

Under-
leve  rant  

Projektering  
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Hydro  hade en linjeorganisation men  för varje kundprojekt byggdes  en  
speciell projektorganisation upp  som  såg ut  på  följande sätt:  

Figur A4:2  Speciell projektorganisation 

Dessutom fungerade följande funktioner som stöd: 

Inköp 
Leveransbevakning 
Planering 
Beräkning 
Produktutveckling  
Service  (igångkörning) 
Ekonomi 
Tillverknings och materialkontroll 

1 1 8 



Figur  A4:3  Resultatmodell 

Resultatmodell  
Affärsmässigt 
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Resultatmodell  
Affärsmässigt Kalkylmässigt 

Försäljningspris  
Material  
-Direkt beställt 
-Förråd 

Arb.lön 
Tjm.lön  

MO 
TO 
I0 
AO  

Ränta 
Avskrivning 

Försäljningspris  
Material  
-Direkt beställt 
-Förråd 

Arb.lön 
Tjm.lön 
TO 

MO 
I0 
AO  

Ränta 
Avskrivning  

verkligt 

verkligt 
verkligt 

verkligt 
verkligt  
TB 2  

verklig kostn. 

verklig 
bokf.mässig 
Vinst  

verkligt 

verkligt 
verkligt 

verkligt 
verkligt 
verklig kostn.  
TB 2  

verklig kostn. 

verklig 
bokf.mässi g 
Vinst 

verkligt 

verkligt 
standardpris 

standardpris 
standardpris 
TB 2 

kalkylm.kostn.  

kalkylmässig 
kalkylmässig  
TB 4  

Kalkylmässigt 

verkligt 

verkligt 
standardpris 

standardpris 
standardpris 
kalkylm.kostn.  
TB 2 

kalkylm.kostn.  

kalkylmässig 
kalkylmässig  
TB 4  

Figur A4:4  Resultatmodell efter det att  division Produktion  bildats.  
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KONTOPLANEN  

Klass  1 	 Tillgångar 

Klass  2 	Skulder 

Klass  3 	Försäljning  o  andra intäkter 

Klass  4 	Material,  köpta timmar, köpt arbete 
inkl. material 

Klass  5 	Löner kollektivanst.  o  tjänstem.,  pensioner  

Klass  6 	Ej avdragsgilla kostnader 

Klass 7 	Differenskonton 

Klass  8 	Finansiella intäkter och kostnader, 
extraordinära intäkter och kostnader, 
bolagets skatt, årets resultat 

Klass  9 	Resursslag interna  

TO-pålägg 
MO-pålägg  
10-pålägg  
AO-pålägg  

Figur  A4:5  Kontoplan  i  Hydro 
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FÖRETAGSGEMENSAMT  

E 
K 
N 

K 

E 
R 
V. 

Resultatenheter 	 Kostnadsställen  

El 	 Företagsgemensamt 
Kraftvärme 	 Teknisk  service 
Gas 	 Administrativ service  
Sidoordnad verksamhet  

Figur A4:6  Energiverkens  organisation 
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Aktörer  på  Energiverken (är inritade  som  streckade  eller  svärtade boxar 
i organisationsschematan i figurerna  A4:10-12): 
Anders deltog  i ekonomiprojektledningsgruppen  som  facklig  repr.  för  
Sveriges  Kommunalarbetar Förbund  (SKAF). 
Bengt var chef  för Elverkets driftsavdelning  (ED). 
Clas var på  ENT,  en  avdelning  på  sidoordnad verksamhet  som  sköter  
Göteborgs trafiksignaler  och  har  därför intäkter.  
Dagmar var chef  för  EDS, stationer,  underhåll,  drift. 
Karin deltog  i ekonomiprojektledningsgruppen  som  facklig  repr.  för  
Sveriges Kommunal  Tjänstemanna Förbund (SKTF). 
Fredrik arbetade  på  kraftvärmes anläggningskostruktionssektion (KAK) 
projektledare fjärrvärme.  
Gunnar var  projektledare  på  fjärrvärme KAK.  
Harald var chef  för  (KD)  Driftsavdelningen  Rosenlund. 
Ingemar  arbetade  på  (KBP) kraftvärme produktionsbyggnader.  
Jan deltog  i ekonomiprojektledningsgruppen,  chef  för Elverkets 
projekteringsavdelning  (EP). 
Kristina  arbetade  på  ekonomiavdelningen.  
Lennart  arbetade  på  ekonomiavdelningen.  
Magnus var chef  för ledningsnät  centrum  (ENC) 
anläggningsverksamhet, kablar, nät.  
Niklas var  budgetchef  på  ekonomiavdelningen och  deltog  i 
ekonomiprojektets arbetsgrupp.  
Gun  arbetade  på  ekonomiavdelningen och  deltog  i ekonomiprojektets 
arbetsgrupp.  
Paula  arbetade  som  byråassistent  på  ekonomiavdelningen.  
Rosa var  kanslist  på  ekonomiavdelningen.  
Sture  arbetade  på  värmenätsektionen  KAN. 
Tore  arbetade  på kommunens adb-kontor.  
Uno  var  adm.chef och ordf. i ekonomiprojektledningsgruppen. 
Vik  tor var chef  för mätardepågrupp (EDFM)  
Ulla blev  ekonomichef  efter Per  och  deltog  i ekonomiprojektets 
arbetsgrupp.  
Yngve var  konsult och  deltog  i ekonomiprojektets arbetsgrupp.  
Didrik var chef på  personalavd. löner 
Östen  var ny  ekonomichef och efterträdde  Ulla. 
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Energiverkens styrelse 

Direktör 

Elverk  Kraftvärm  Gasverk Administr.  Org. o pers  

--I GAS 	AE 	
CI) 

KP  

-1 GAM 	-I  AM 	—1  C6  

GAP 	AA 	 OPA  

GAD 	AK 	OPI  

GAK 	--I  AF 	 OPL 

GAI 	AD 	—1  CAM  
Figur A4:7  Energiverkens  organisation  

(förkortningsförklaringar  se  nästa sida)  
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Nätavdelningen som ett exempel på organisationsstruktur på nästa 
nivå.  

EN 

     

     

     

ENP ENK  ENT  

      

         

Figur A4:8 En  avdelning på elverket 

EN=Nätavdelning 

ENP=Planerar, utreder och utvecklar för nätavdelningen. 
ENK=Har  hand  om Elverkets kartor och lämnar uppgifter 

om lägen för Energiverkens samtliga ledningsnät. 
ENT=Sköter Göteborgs trafiksignaler. 
ENG=Underhåller belysningsnät. 
ENN=Ledningsnät norra 
ENC=Ledningsnät centrum 

ENN och ENC  har  hand  om Elverkets ledningsnät. 

EU=Utveckling 	 KP=Planeringsavd. GAS=Samordning 
EM=Marknadsavd. 	KM=Marknadsavd. GAM=Marknad 
EN=Nätavd. 	 KA=Anläggningsavd. GAP=Produktion 
ED=Driftavd. 	 KD=Driftavd. 	GAD=Distribution 
EP=Projekteringsavd. 	 GAK=Konstrukt. 

GAI=Installation 
AE=Ekonomiavd. 	 OU=Org.  o  ledarutveckling 
AM=Materialavd. 	OS=Säkerhetsplanering 
AA=Abonnentavd. 	OPA=Arbetsmetodutv. 
AK=Kontorsdriftsavd. 	OPI=Information 
AF=Fastighetsavd. 	OPL=Löner, rekr.  o  utbildn. 
AD=Dataavd. 	 OPM=Miljö  
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Elverk  

• 

Figur A4:9  Organisationsschema över Elverket med respondenterna 
inritade som streckade eller svärtade boxar. 
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Värme 

KB KP  

Figur A4:10  Organisaionsschema över Kraftvärmeverket  med  
respondenterna inritade  som  streckade  eller  svärtade boxar.  KA  står  för 
kraftvärmeanläggning,  B  för byggnads,  D  för  drift, F  för försäljning och  
P  för  planering. 
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AM 
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Figur A4:11  Organisaionsschema över administrationsavdelningen med 
respondenterna inritade som streckade eller svärtade boxar.  AE  står för  
administration-ekonomiavdelning.  

1 2 7 



Bilaga  13  

Anläggarna 	Rapport 03 	Period 19xx-xx  

Resursanvändning för olika arbetsorder 
utfall -  budget  

ARBETSORDERNUMMER  

100 100 200 200 300 300  

UTFALL  BUDGET  UTFALL  BUDGET  UTFALL  BUDGET  

PERSONALKOSTNADER  10,5 11,4 15 14,3 48 48,6  

MATERIALKOSTNADER  1 1 9,5 1 0 87,5 92,5  

MASKINKOSTNADER  1 1 3,7 3,8 6,5 6  ,  2 

SUMMA 12,5 13,4 28,2 28,1 142 147,3  

Anläggarna 	Rapport 09 	Period 19xx-xx  

Resursanvändning och intäkter  per  ansvarig 
antal och belopp, utfall-budget-differens. 

UTFALL  BUDGET  DIFFERENS 

ANSVARIG ANTAL BELOPP ANTAL BELOPP ANTAL BELOPP  

"ENT"  

INTAKTER  10.000.000 10.000.000  

RESURSANV.:  

PERSONAL 350 500.000 380 1.400.000 30 900.000  

MATERIAL  505 1.000.000 495 990.000  -  1 0 -10.000  

MASKINER  50 1.000.000 50 1.000.000 0 0 

SUMMA 905 2.500.000 925 3.390.000 20 890.000 

TB 7.500.000 6.610.000 -20 -890.000 

TG 37,5 33,1 0 

Figur A4:12  Exempel  på  ekonomimodeller  pa'  Energiverken  
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Marknader 

— 1 
2 

— 3 
— 4 
—5 

6 
7 
8 

— 9 
	10 
	11 

12 

—13 
14 
	t5 

Figur A4:14 En  marknads  organisation  i  Alfa  med respondenterna 
inplacerade som streckade boxar.  
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Aktörer i  Alfa (se  organisationsschemata figurerna  A4:13-14): 

Arne  divisionscontroller  
Bo administrativ chef  och medlem av div.ledn. 
Clas controller för Hyllan  
Daniel  controller för Storan 
Evald affärsenhetschef, affärsenhet  1,  Hyllan  
Fritz  affärsenhetschef, affärsenhet  2,  Hyllan  
Gabriel  affärsenhetschef, affärsenhet  3,  Storan  
Hans  affärsenhetschef, affärsenhet  5,  Storan  
Inge chef  för materialutveckling  
Jonas data 
Konrad  sektionschef för Marknad  Sverige 
Leif  ny "  
Mats  fabrikscontroller Storan 
Niklas fabrikscontroller Hyllan 
Oddvar marknadschef affärsenhet  3,  Storan 

Aktörerna är inplacerade som streckade boxar eller svärtade cirklar i 
figurerna  A4:13-14. 
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Minus 

BRUTTORESULTRT  

FÖRSALJNING 

AFF0  

COSTPR ICE  
BIDRRG 

 
Minu  

Minus  

Avskrivningar  o  centrala div kostnader  

 

 

OPERATING PROFIT 

Diuiderat med Fabrik  

Totalt sysselsatt  kapital ri a  skiner 

  

Lokalt 

RATE OF RETURN  

Figur A4:15 Resultatberäkningsmodell  i  Alfa.  
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SEGMENT 

1 	2 	3 	4 	5 	SUMMA  

MARKNAD  1 

2 

15  

SUMMA 	 TOTALT 

PROFITCENTERS  I ALFA  (segment=  produktområde)  

Figur A4:16  Alfas resultatmätning 

Costprice innehöll följande kostnadsslag: 

Fasta tillverkningskostnader kallade  (manufacturing  overhead) MO  3  och 
innefattar hyra för fabrik  men  inte ayskrivningar på maskiner, indirekta 
kostnader för arbetare, tjänstemän osv.. 
MO  2  som innefattar  reparations  och underhållskostnader 
direkta löner DW 
direkt material  DM  
=Tillverkningskostnad 
+frakt,  lager  och  fonder  
=Internt costprice 

MO stod för  manufacturing  overhead och motsvarar 
tillverkningsomkostnader,  TO  i svensk terminologi. Det kalkylerades för 
varje maskingrupp och fördelades på artiklar i förhållande till direkt lön. 

MO  1  innehöll elektricitet, vatten och bränsle. 
MO  2  innehöll reparationer och underhåll. 
MO  3  innehöll fasta personalkostnader: transportarbetare, fabrikschef, 
produktionsplanering och produktionsingenjörer. Hyra  adb-kostnader, 
bokföring, försäljning, kostnader för  lager  och  
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lagerhantering av råmaterial, försäkringskostnader och kostnad för 
löneavdelning.  

Fonder:  För att  ha  pengar till utveckling och nya projekt och täcka 
overheadkostnader  lade man  på några procent på tillverkningskostnaden 
och dessa kallade  man fonder.  

Försäljnings och administrationskostnader 

Försäljningskostnader innehöll: kostnader för produktionschef, 
produktspecialist, sjuksköterska, försäljningschef, regionchef, 
försäljningsrepresentant, annonsering, utställningar och prover. 

Administrationskostnader innehöll: kostnader för sektionschef, controller, 
redovisning,  adb,  kontor, lokalt  lager  och kundservice. 

Avskrivningar 

Avskrivningar baserades på  de  historiska anskaffningsvärdena och 
ekonomisk livslängd.  Den  senare var normalt tio år. 

Centrala kostnader 

Centrala kostnader bestod av kostnader för forskning och utveckling 
(materialutveckling, produktutveckling, processutveckling och 
teknikutveckling) och för strategisk ledning (affärsområdesledning och 
ekonomi och  administration).  Dessa centrala kostnader delades upp  per  
produktområde i förhållande till hur resurserna användes  under  perioden. 

Arbetande  kapital/Tied  up  capital  

Arbetande  kapital  bestod av arbetande  kapital  i fabrik, i maskiner och 
lokalt arbetande  kapital. 
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Det arbetande kapitalet i fabrik bestod av följande komponenter:  
+lager  
+övriga fordringar 
-externa leverantörsskulder 
=externt arbetande  kapital  
+interna fordringar utanför divisionen 
-interna skulder utanför divisionen 

och delades upp mellan marknaderna i förhållande till deras andel av  en  
viss fabriks totala costprice. 

Det arbetande kapitalet i maskiner bestod av oavskrivna investeringar i 
maskiner och utrustning. Ungefär hälften av maskinerna gick direkt att 
relatera till produktområden. Detta  kapital  delades upp på marknaderna i 
förhållande till produktområdets totala costprice. 

Lokalt arbetande  kapital  bestod av följande komponenter:  
+lager  
+övriga fordringar 
+kundfordringar 
-externa leverantörsskulder 
-övriga skulder 
=externt arbetande  kapital  
+interna fordringar utanför divisionen 
=Totalt arbetande  kapital 
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Hydro 

Till  divisionschefer och divisionsekonomer ställdes frågorna  1, 3-8  och  
12-23,  till projektchefer och projektledare ställdes frågorna  1-16  och till 
arbetsområdesansvariga ställdes frågorna  1, 3-8, 12-16  och  24-25.  

Det  har nu  gått drygt ett år  sedan  det nya ekonomisystemet  togs  i  drift.  
Många personer från olika funktioner i företaget förde fram sina 
synpunkter på hur ekonomistyrning skall fungera och det slutliga 
utförandet blev  en  produkt av många goda idéer.  

1. Vilka huvudsakliga fördelar anser  Du  att det nya ekonomisystemet  har  
jämfört med vårt tidigare  system?  

Ett av  de  viktigaste målen med införandet av ett nytt ekonomiskt 
styrsystem var att skapa förutsättningar för  en  aysevärt bättre 
projektuppföljning än  den  det förra systemet tillät. 

Projektledaren  skulle  härigenom få möjlighet att styra sitt projekt vad 
ayser intäkter, kostnader och kapitalbindning. 
Det fastslogs vidare att projektledaren  skulle delta  vid kalkylerings- och 
försäljningstillfället, vilket då  skulle  medföra att projektledaren verkligen 
kände sig motiverad att ta totalansvaret för projektet.  

2. Upplever  Du  att något av ovanstående mål  har  uppnåtts? Vilka i så  fall?  

Har Du  genom det nya ekonomisystemet fått bättre beslutsunderlag i Ditt 
dagliga arbete genom t.ex.  

3. Snabbare  information? 

4. Rapporter anpassade för  Dina  behov?  

5. Möjlighet att påverka rapporternas innehåll?  

6. En  allmänt högre ambitionsnivå  bland Dina  medarbetare beroende på 
att  de  får bättre beslutsunderlag? 

Projektledarens kostnadsutfall kan numera även följas  on-line  på 
bildskärm  via  rutinen NEKP.  

7. Har Du  använt denna möjlighet någon gång?  
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8. Är  on-line system  av denna typ  den  utveckling  Du  vill  ha  för att kunna 
styra Ditt arbete mot uppsatta mål? 

Förutom ovan nämnda  on-line system  finns för projektuppföljningen idag 
tre väsentliga listor: sammandrag motsvarande TB4-kalkyl, utfall 
huvudlittera och utfall underlittera. Genom det nya ekonomisystemets 
skapande fick vi möjlighet till s.k. dispositionsredovisning, dvs på 
projektrapporterna  visas  även inköpsanmodan. Dessa "räknas"  sedan  av 
mot motsvarande faktura.  

9. Vill  Du  kommentera dessa rapporter vad ayser innehåll 
(detaljeringsgrad etc.)!  

10. Vill  Du  kommentera dessa rapporter vad ayser frekvens (för 
närvarande  1  gång  per  vecka)! 

Projektledarna ifrågasätter ofta  (har  alltid gjort även före det nya 
ekonomisystemet) ledningens krav på projektprognoser varje månad.  

11. Om  kravet från ledningens sida finns kvar, kan  Du  föreslå någon 
metod som underlättar projektledarens arbete för sammanställande av 
projektprognosen (microdatoranvändning etc.) 

Införandet av det nya ekonomisystemet skedde dels kring årsskiftet  
1982/1983,  dels genom  en  större revidering orsakad av  division 
Produktion  årsskiftet  1983/1984.  

Hur upplevde  Du  införandet och revideringen, som t.ex.  

12. Störningar i organisationen etc.?  

13. Information  kring förändringen?  

14. Rapporternas riktighet vad ayser urval och innehåll?  

Finns  det något i det nuvarande styrsystemet som  Du  anser  

15. Måste förändras?  

16. Är önskvärt att förändra?  

17. Det nya ekonomisystemet  har  skapat ett direkt samband mellan  en 
divisions  resultat och företagets totala resultat. Upplever  Du Din divisions  
resultat som Ditt resultat och som  en  specifikt definierad  del  av företagets 
resultat?  
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18. Upplever  Du  att förutsättningarna (ansvarsmässigt utsedda personer 
etc.) finns för decentralisering av divisionens resultat ner på  de  
"resultatområden" vi idag rapporterar på?  

19. Är resultatområdena som vi idag mäter på väsentliga mått för  Dig  när  
Du  bedömer  Dina  i divisionen ingående produktionsområden (marknader, 
produkter), långsiktigt och kortsiktigt?  

20. I vårt gamla ekonomisystem fanns ingen knytning mellan 
kalkylmässigt resultat och företagets redovisningsmässiga resultat. I vårt 
nya styrsystem  har  detta skapats genom restlös fördelning av alla 
kostnader. Hur skall vi utveckla detta för att få  en  ännu bättre 
resultatuppföljning?  

Den  nya organisationen aysåg att väsentligt mera än tidigare framhäva 
projektledarens totalansvar för ett projekt vad ayser intäkter, kostnader 
och kapitalbindning. För att göra det möjligt för projektledaren att ta 
detta ansvar  har  ett flertal rapporter, som inte tidigare funnits tagits fram 
genom det nya ekonomisystemet.  

21. Anser  Du  att  Du  i  Din organisation  förändrat projektledarens  roll  
från att tidigare endast  ha  inriktats på kostnadsuppföljning till att omfatta 
samtliga tre ovanstående punkter?  

22. Är projektledaren med i kalkylerings- och försäljningsarbetet?  

23. Vid kundkontakter i samband med detta? 

Införandet av ett nytt ekonomiskt styrsystem ger möjligheten att hantera 
omkostnadsbudget/utfall både på  brutto-  (före utdebiteringar) och 
nettonivå (efter utdebiteringar)  samt  att knyta omkostnadsprojekt till 
arbetsområdet.  

24. Tycker  Du  att netto/bruttoredovisninga är bra?  

25. Tycker  Du  att knytning av omkostandsprojekt till arbetsområdet är 
bra? 

Beskriv  Din  befattning och var  den  återfinns på organisationsschemat. 

Hur tycker  Du  att omorganisationen (divisionaliseringen)  har  påverkat 
företagets effektivitet? 

Vad är  Din  uppfattning om varför hela det här projektet NEK kom till?  

Har  ekonomisvdelningen varit starkt drivande?  
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Hur var projektgruppen sammansatt? 

Varför tror  Du  att  man  valde Epok? 

Vilka  har  varit tongivande i projektet, ADB-folk eller ekonomer eller 
några andra?  

Har Du  själv bestämt hur  Dina  rapporter skall  se  ut? Vem  har  annars 
gjort det? 

Får  Du  genom rapporterna  all den information Du  behöver för att fatta 
beslut och styra  Dina  projekt? 

Vet  Du  vilken  information Du  behöver? 

Vilka beslut i NEK  har Du  varit med och fattat? 

Använder  Du  några mått för att styra  Din  verksamhet? Får  Du  
motsvarande rapporter? 

Berätta hur det går till att få ett projekt från offert till färdig leverans! 

Hur ser  Dina  beslut ut? 
Vilka begrepp använder  Du?  
Får  Du  ut rapporter som motsvarar hur  Du  tänker?  

Om Du  hade fått utbildning  skulle Du  då vilja konstruera  Dina  egna 
rapporter? 

Blir  Du  debiterad kostnader för rapportuttag?  

Har  ekonomistyrningen för  Dig  
försämrats 	förbättrats 	eller förblivit oförändrad? 

Upplever  Du  resultatet som riktigt?  

Har Du  några synpunkter på Epok, på  kontoplanen  osv.?  
Har Du  möjlighet att framföra och få gehör för  Dina  synpunkter? 

Energiverken 

Är  Du  nöjd med det nya ekonomisystemet? Är det bättre eller sämre än 
det gamla? Fördelar-nackdelar.  
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Känner  Du  att  Du har  kunnat påverka utformandet av ekonomisystemet?  

Har Du  fått  de  rapporter som  Du  vill  ha? Har Du  kunnat påverka 
innehållet i rapporterna? 

Tror  Du  att  Du  kan påverka utformandet av rapporterna i framtiden? 

Tror  Du  att ekonomisystemet är färdigutvecklat? 
Vad förväntar  Du Dig  av ekonomisystemet i framtiden? 

Berätta vad  Du  vet om det här projektet. Vem  tog  initiativet, vem och hur  
har  det drivits osv. 

Varför Valde  man  Epos/TI  

Finns  det någon eller några personer som varit mest drivande i projektet? 

Var  Ni  i projektgruppen eniga om att välja Epos/TI? 

Vilken  roll har  ekonomiavdelningen spelat i detta projekt?  

Har  målen med projektet uppnåtts? 

Får  Ni  bättre  information  med det nya systemet? 

Beskriv hur  Du  använder rapporterna i Ditt arbete!  

Har Ni  förstått  de  nya begrepp som används i det nya systemet typ 
ändamål? 

Vad  har Ni  fått för utbildning?  

Kan Ni  följa upp kostnader och intäkter på ett bättre sätt  nu?  

Hur används ekonomisystemet här på  Din  avdelning? 

Är det lättare att budgetera? 

Ekonomiavdelningen fick dessutom frågor om det  rent  tekniska. Hur  den  
nya datorn fungerade i förhållande till  adb-kontoret. 

Hur mycket felkonteringar det var osv. 

Eftersom mycket berättarfrågor användes blev det mycket följdfrågor 
och upplevelserna var ju väldigt olika i olika befattningar.  
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Kobra 

De  resultatansvariga som intervjuades fick följande introduktionsbrev:  

Jag  bekräftar härmed vårt möte  den  xx-xx-xx då  jag  vill samtala med  Dig  
om  Din roll  som resultatansvarig för  en  affärsenhet. 

Exempel på frågeställningar som  jag  vill  ha Dina  synpunkter på är: 

Vilken målsättning  har Din  affärsenhet uttryckt i ekonomiska mått och 
hur mäts måluppfyllelsen? 

Bedöms  Du  som  chef  efter samma kriteria som  Din  affärsenhet? 
Det vill säga är  Du en  bra  chef  om  Du  uppnår  Din  enhets ekonomiska 
mål? 

Hur påverkar  den  ekonomiska resultat och  den  däri ingående 
kalkylmodellen  Dina  beslut?  

Kan Du  ge något exempel på beslut fattade med utgångspunkt från kalkyl-
eller resultatmodellen t.ex. nedläggning av  en  produkt. 

Är resultatmodellen till för att styra  Dig  eller är  den  ett hjälpmedel i 
controllerns arbete att kontrollera  Dig?  

Hur vill  Du  beskriva  Din roll  i organisationen  kontra  controllerns? 

Vilka ekonomiska rapporter får  Du  där  Du  kan  se  hur  Din  affärsenhet 
utvecklar  sin  lönsamhet?  

Har Du  några synpunkter på  den  ekonomiska styrningen, något som 
borde ändras som  Du  tycker är felaktigt och som kanske leder till 
suboptimering.  Du  kan också nämna sådant som  Du  tycker fungerar bra. 

Det är önskvärt att  Du  inte diskuterar frågorna med någon annan 
eftersom det är  Dina  tankar och svar  jag  vill  ha.  Meningen är bara att  Du  
skall få möjlighet att tänka över och kanske ta fram siffror så att vårt 
samtal kan bli  sä  givande som möjligt. 

Med vänliga hälsningar 

Märta Hammarström  
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