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Sammanfattning 
 
Titel:  Verksamhetsstyrning 

- Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer praktiskt 
sin verksamhet?   

 
Problemformulering: Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin 

verksamhet? 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur banker respektive 

revisions/redovisningsbyråer praktiskt styr sin verksamhet och 
vilka styrhjälpmedel de använder sig av.  För att utveckla detta 
kommer vi att studera om det finns likheter och skillnader mellan 
de olika branscherna samt studera hur verksamhetsstyrningen 
eventuellt anpassas till följd av omvärldsförändringar.  

 
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av sex 

intervjuer. I studien har vi sett på tillvaron utifrån den intervjuades 
perspektiv och den kunskapssyn vi använt oss av är den 
hermeneutiska. Vår studie bygger på ett deduktivt angreppssätt då 
vi fördjupat oss i redan befintliga teorier. Vi har ändå varit aningen 
induktiva då vi kompletterat med ytterligare teorier. 

 
Teori: Inom ämnet vi valt att studera finns det mycket litteratur. 

Framförallt teorier gällande budget och balanserat styrkort har 
använts då dessa teorier är centrala inom området. Vi har använt 
oss av både svenska och engelska författare. De mest kända inom 
området är Kaplan och Norton vilka även är upphovsmännen 
bakom av det balanserade styrkortet.  

 
Slutsats: De företag vi studerat använder sig av olika tekniker för att styra 

sin verksamhet, det finns inte bara en väg att gå. Det existerar 
likheter och skillnader mellan dels de enskilda företagen och även 
mellan branscherna i sig. Företagen har även behov av att kunna 
anpassa sig till omvärldsförändringar då dessa påverkar deras sätt 
att styra verksamheten. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenterar vi kort vårt ämnesval och sedan redogör vi för den 
problembakgrund som ligger till grund för vår problemformulering och vårt syfte. I detta 
kapitel finns även våra avgränsningar och centrala begrepp.  
___________________________________________________________________________ 
 
Samhället utvecklas hela tiden och det blir allt viktigare att företagen hänger med i denna 
utveckling och anpassar sin verksamhetsstyrning efter rådande omständigheter. Detta för att 
hålla sig konkurrenskraftiga och starka på marknaden. Att använda effektiva hjälpmedel i sin 
verksamhetsstyrning är ett måste för att nå framgång. 

1.1 Ämnesval 
Intresset för verksamhetsstyrning väcktes under diskussionen om vad vår studie skulle 
innehålla. Verksamhetsstyrning visade sig vara ett ämne som ingen av oss tidigare fördjupat 
sig inom i våra studier och skulle därmed ge oss en bredare kunskap samt stilla vår nyfikenhet 
inom området. Efter att ha sökt övergripande information inom ämnet ökade intresset och 
valet kändes allt mer självklart. Funderingar väcktes angående hur väl teorierna inom ämnet 
stämmer överens med verkligheten. Till en början var vår tanke att titta på hur banker styr sin 
verksamhet just mycket på grund av den kritik den före detta chefen på Handelsbanken riktat 
mot budgeten som styrhjälpmedel. Kritiken är visserligen inte något nytt men ändå intressant 
då vi vet att Handelsbanken en gång förkastat budgeten som styrhjälpmedel. Är den 
fortfarande förkastad eller vad har hänt sedan dess? Har andra banker gjort samma sak eller 
har de valt en egen väg att gå? Vi insåg snart att det skulle vara svårt att få access till så stort 
antal banker som krävdes. Valet föll då även på att inrikta oss på revisions/redovisningsbyråer 
då de genomgår en förändring i och med revisionspliktens avskaffande.  

1.2 Problembakgrund 
All verksamhet måste för att uppnå en effektiv verksamhet och hantering av tillgängliga 
resurser på något sätt styras. Verksamhetsstyrning syftar till att med olika metoder och 
modeller leda, styra och utveckla verksamheten.1 
 
För att ett företag ska nå framgång och kunna konkurrera på marknaden krävs att de använder 
sig av ett effektivt styrsystem som hjälper företaget att styra mot uppställda mål.2 Då många 
företag under 1900-talet vuxit har intresset för verksamhetsstyrning ökat parallellt med att 
styrverktygen utvecklats.3 Intresset för ett bredare styrperspektiv har ökat och utvecklingen av 
företags styrsystem har uppmärksammats.4 
 
Den nya verksamhetsstyrningen måste kunna hantera omvärldsförändringar i och med att det 
idag ställs större krav på företagens öppenhet mot omvärlden. Genom att fånga in viktiga 
impulser kan företaget hela tiden driva utvecklingen framåt. Faktorer som globalisering, ny 
informationsteknik samt ägarorientering påverkar naturligtvis företagen.5 Det aktuella 

                                                 
1 www.esv.se 2008-05-15  
2 Lagerstedt, Tjerneld, Företagsbudgetering 
3 Ewing, Samuelson, Styrning med balans och fokus 
4 Lindvall, Verksamhetsstyrning – från traditionell verksamhetsstyrning till modern verksamhetsstyrning 
5 Lindvall, Verksamhetsstyrning – från traditionell verksamhetsstyrning till modern verksamhetsstyrning 
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företagets behov styr hur varje styrmodell anpassas och är i hög grad beroende av företagets 
strategi och organisationsstruktur.6 
 
Studerar man företag närmare visar det sig att användningen av olika styrtekniker ofta är 
annorlunda än vad man kan läsa i litteraturen. Ofta kan det även se mer komplicerat ut i 
litteraturen än när företag i verkligheten använder dem. Styrteknikerna behöver heller inte 
vara så entydiga som det vid första anblick kan verka utan de är även öppna för företagets 
egna tolkningar och definitioner.7 Exempel på styrmedel är budget och balanserat styrkort. 
 
Redan på 50-talet blev det populärt att använda sig av budgeten som styrmedel för att planera 
och samordna sin verksamhet. Under 60-talet låg stort fokus på planering, men oljekrisen 
1973 förändrade emellertid senare synen på budgeten som planeringsverktyg då företagen i 
och med denna händelse kom till insikt om att det var svårt att kunna förutse händelser som 
denna. Istället för att planera långsiktigt insåg företagen vikten av att kunna anpassa sig till 
omvärldens ständiga förändringar. Den ekonomiska planeringen gjordes med större 
försiktighet och inom företaget började de till budgetarbetet knyta ett allt större ansvar.8 
 
På 80-talet framfördes åsikter om att budgeten till och med hämmade företag att anpassa sig 
till omvärldsförändringar. Vidare menade förespråkare för detta att budgeten skulle frångås 
helt vilket många företag ändå inte vågade.9 
 
På tidigt 90-tal växte ett alternativt styrmedel fram då företagen förstod att de behövde bredda 
styrningen och ta in andra aspekter förutom finansiella tal. Kaplan och Norton lyfte fram den 
nya idén om det balanserade styrkortet som gav en bättre helhetsbild av verksamheten.10 
Kritiken mot budgeten uppmärksammades allt mer när Jan Wallander före detta chef på 
Handelsbanken senare gav ut en bok med riktad kritik mot just budgeten.11 
 
Sedan dess har det fortsatt argumenterats för att den traditionella verksamhetsstyrningen är 
föråldrad. I och med detta har det gjorts undersökningar vilka visat brister i det traditionella 
sättet att styra. En studie visar att fokus i verksamhetsstyrningen förändras vid olika 
ekonomiska förhållanden. Bankerna befinner sig idag i en positiv trend. Deras 
utlandsverksamhet växer hela tiden och tillväxten sätter hela tiden nya rekord12. Bankerna 
gjorde alla rekordvinster förra året och de spås en positiv framtid trots den nu rådande 
internationella finanskrisen.13 
 
Däremot kan revisorerna väntas en dyster framtid i och med det nyligen tagna beslutet om att 
revisionsplikten avskaffas. Detta för att lätta på det administrativa arbetet för småföretagare. 
Bakom ligger ett EU-direktiv och beslutet innebär att endast företag som överstiger minst ett 
av tre gränsvärden två år i rad blir revisionspliktiga. Det gäller en nettoomsättning på 83 
miljoner kronor, en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor och ett antal anställda på 50 
stycken. Beskedet innebär för revisorerna både hot och möjligheter och man tror att revisorns 

                                                 
6 Lindvall, Verksamhetsstyrning – från traditionell verksamhetsstyrning till modern verksamhetsstyrning 
7 Lindvall, Verksamhetsstyrning – från traditionell verksamhetsstyrning till modern verksamhetsstyrning 
8 Greve, Budget 
9 Greve, Budget 
10 Mattsson, Balanserad verksamhetsstyrning – utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga 
fastighetsföretaget 
11 Bergstrand, Ekonomisk styrning 
12  www.dn.se 2007-05-04 
13 www.dn.se 2008-03-27 
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roll kommer att förändras mot en rådgivande roll i framtiden.14 Revisorn behövs men inte 
revisionen är en av många åsikter. Revisorerna får jobba med sådant som tillför företagen 
något menar Ribbenstam styrelseordförande i Matrisen AB, ett företag inom 
redovisningsbranschen.15 Beslutet innebär att 97 procent av de svenska aktiebolagen inte 
längre behöver revideras.16 
 
Som vi tidigare redogjort för är bankerna inne i en positiv trend och spås en fortsatt ljus 
framtid medan revisionsbyråerna på grund av beslutet om slopad revisionsplikt kan gå en 
dystrare framtid tillmötes. Detta ger oss möjligheten att förutom beskriva hur verksamheten 
styrs och vilka styrmedel som används även se hur verksamhetsstyrningen eventuellt anpassas 
till följd av omvärldens förändringar. 
 
Utifrån denna problembakgrund har vi utformat följande problemformulering: 
Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin verksamhet? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur banker respektive revisions/redovisningsbyråer 
praktiskt styr sin verksamhet och vilka styrhjälpmedel de använder sig av.  För att utveckla 
detta kommer vi att studera om det finns likheter och skillnader mellan de olika branscherna 
samt studera hur verksamhetsstyrningen eventuellt anpassas till följd av 
omvärldsförändringar.  

1.4 Avgränsningar 
Då vi ville genomföra våra intervjuer ”öga mot öga” föll det sig naturligt att vi geografiskt 
avgränsade oss till företag i Umeå. 

1.5 Centrala begrepp 
Vision  ”En vägledande, styrande och utmanande bild av ett företags 

önskvärda framtida läge. Med andra ord hur vi ”i stort” ska se ut 
och fungera i framtiden.”17 

 
Strategi  ”Beskrivbara spelregler, händelser och beslut för att ta sig från ett 

”nuläge” till ett framtida ”önskvärt läge” (vision), dvs ”hur når vi 
dit”?”18 

 
SWOT-analys  ”Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats,  

(Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot) 
Term som används inom företagsekonomi i samband med 
strategisk planering och marknadsplanering.”19 
 

Benchmarking ”Innebär att man jämför de olika aktiviteterna med hur de bästa 
utför motsvarande aktivitet”20 

                                                 
14 Västerbottenskuriren 
15 Balans, (2008), nr 3 
16www.farsrs.se 2008-04-04 
17 Olve, Roy, Wetter, Balanced scorecard  i svensk praktik 
18 Olve, Roy, Wetter, Balanced scorecard  i svensk praktik 
19 www.ne.se 
20 Kullvén, Ekonomisk styrning – grunder och perspektiv 
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien. Vi 
beskriver valda metoder och hur vi praktiskt gått till väga. Vi har valt att presentera både den 
teoretiska och praktiska metoden i detta kapitel då vi bedömer att det blir lättare att följa. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse  
Det är viktigt att påpeka att alla forskare har olika förförståelse inom det område de studerar. 
Det kan röra sig om egna erfarenheter, utbildning, ämneskunskaper samt fördomar eller 
förutfattade meningar.21 Detta kommer forskaren att bära med sig genom studien.22 Vi båda 
saknar djupare erfarenhet inom ämnet då vi endast berört det ytligt tidigare i vår utbildning. 
Egna erfarenheter vi bär med oss är från de arbetsplatser där vi arbetat, men kontakten vi haft 
med verksamhetsstyrningen inom dessa företag har inte varit på styrande nivå utan mer som 
medarbetare ute i organisationen. Erfarenheten vi har är dock olika då vi har olika mycket 
arbetslivserfarenhet. En av oss har haft ett antal anställningar och vid dessa deltagit i 
företagens verksamhetsplaneringar där hon fått en liten inblick i ämnet. Den andre av oss har 
haft anställningar i form av säsongsarbete och har därför överhuvudtaget inte kommit i 
kontakt med ämnet i arbetslivet. 

2.2 Perspektiv 
Ett perspektiv är ett sätt att se på tillvaron och kan innebära avgörande skillnader för ett arbete 
då det återspeglas i den verklighet forskaren upptäcker. Forskaren väljer med vilka glasögon 
han eller hon vill se verkligheten.23 Vi kommer i vår studie att se tillvaron utifrån den 
intervjuade personens perspektiv, vilket i vår studie innebär en person med ledande position. 
Vi anser att vi med detta perspektiv kommer att få en bra bild av hur företagen praktiskt styr 
sin verksamhet. Ett alternativ hade varit att se tillvaron utifrån medarbetarens perspektiv men 
risken hade då varit att vi inte kunnat samla in lika rätt och riktig information då vi anser att 
medarbetaren oftast inte är så insatt i företagets verksamhetsstyrning.  

2.3 Kunskapssyn 
Två vetenskapliga kunskapssyner är positivism och hermeneutik. Hermeneutik är en 
kunskapssyn där forskaren försöker uppnå förståelse utifrån det denne studerar genom att 
tolka det material som samlats in. Inom hermeneutiken använder forskaren sina förkunskaper 
i tolkningen samt vill även erhålla en helhetsbild.24 Här nämns också den hermeneutiska 
spiralen där forskaren tolkar och gör omtolkningar som hela tiden bidrar till ny kunskap.25 
Positivism är hermeneutikens motsats och innebär att forskaren försöker förklara vad som 
orsakat en händelse eller ett fenomen utan att gå in djupare och förstå den.26 Inom 
positivismen ska forskaren se objektivt på studien samt arbeta sig fram bit för bit. Resultatet 
av studien ska vara oberoende av forskarens förförståelse.27 Vår kunskapssyn stämmer bra 
överens med det hermeneutiska synsättet då vi syftar till att tolka och förstå. Förförståelsen vi 
                                                 
21 Holme, Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
22 Holme, Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
23 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod 
24 Patel, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
25 Patel, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
26 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
27 Patel, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
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har är inte så omfattande utan vår studie kan ses som relativt objektiv. I vår studie kan man 
även dra paralleller till den hermeneutiska spiralen då vi först tolkat vårt teoretiska insamlade 
material för att sedan göra nya tolkningar då vi erhållit ny information genom våra intervjuer. 
I och med detta har vi skaffat oss en helhetsbild enligt det hermeneutiska synsättet.  

2.4 Angreppssätt 
Det finns många sätt att arbeta fram teori men här kommer vi att koncentrera oss på två, det 
deduktiva och induktiva angreppssättet. Att arbeta deduktivt innebär att forskaren utifrån en 
befintlig teoretisk modell vill bevisa hur väl den stämmer överens med verkligheten. Med 
hjälp av den befintliga teorin förklaras frågeställningar vilka sedan prövas. Det induktiva 
angreppssättet innebär att man försöker upptäcka genom att studera verkligheten, och teorin 
bygger sedan på den insamlade empirin. En risk med det induktiva angreppssättet är att det är 
svårt att se teorins omfattning då den bygger på en speciell situation och utvalda människor.28  
 
Vår studie bygger på ett deduktivt angreppssätt då vi byggt vårt teoretiska kapitel genom att ta 
del av och fördjupa oss i redan befintliga och relevanta teorier. Denna teori har sedan legat till 
grund för den information vi valt att samla in till vårt empiriska kapitel. Det deduktiva 
angreppssättet föreföll mest naturligt för vår studie då det redan finns befintliga teorier på 
området. Då vi efter vår empiriska studie sedan kompletterat med ytterligare teorier kan man 
säga att vi ändå varit aningen induktiva i vårt angreppssätt. Teorin gällande ROM-modellen är 
den teori vi kompletterat med. Dock kan vi inte säga att vi varit helt induktiva då vi inte 
upptäckt någon ny teori och den största delen av vår studie bygger på ett deduktivt 
angreppssätt.  

2.5 Litteraturöversikt 
En viktig fas när man skriver en uppsats är att läsa in sig på det område man valt att skriva 
om. Det är viktigt att ha en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet.29 Det minst 
tidskrävande sättet att söka litteratur är att göra det vid sin egen dator istället för att direkt 
söka i hyllorna på ett bibliotek. När du väl funnit det du söker måste du i de flesta fall även 
besöka biblioteket för att hämta materialet.30 Viktigt att tänka på när materialet samlas in är 
att varje författare i sin litteratur anger referenser vilket kan bidra till att du som forskare 
finner ny väsentlig och bra litteratur.31  
 
Det teoretiska materialet har vi samlat in genom framförallt böcker men även genom artiklar 
och sökningar på Internet. För att hitta lämpliga böcker har vi använt oss av Umeå 
universitetsbiblioteks söksystem ALBUM och av Högskolan i Gävles bibliotekskatalog 
HIGGINS. För att hitta artiklar har vi använt oss av databaserna Emerald, Business source 
premier och Artikelsök på Umeå universitetsbibliotek. Sökning på Internet har framför allt 
gjorts via Google och Altavista.  De sökord vi använt oss av är: verksamhetsstyrning, 
ekonomistyrning, budget, balanserat styrkort. Även engelska sökord som management 
accounting, management control, balanced scorecard, och budget har använts i de databaser 
det varit nödvändigt. Både böcker, artiklar och Internet har bidragit med bra och väsentlig 
information för oss att arbeta vidare med. Redan kända författares referenslistor har på ett 
positivt sätt även de bidragit till att vi hittat litteratur som vi annars kanske inte gjort. 

                                                 
28 Patel, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
29 Backman, Rapporter och uppsatser 
30 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
31 Ejvegård, Vetenskaplig metod 
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2.6 Urval 
Vår första tanke var att titta på hur banker styr sin verksamhet mycket på grund av den kritik 
Jan Wallander före detta chef på Handelsbanken riktat mot budgeten som styrhjälpmedel. I 
och med detta var Handelsbanken ett självklart val för oss. Andra banker vi kände till var 
Swedbank, Nordea och Länsförsäkringar. Vi bedömde att valet av de två resterande bankerna 
inte var av stor betydelse för vår undersökning då vi avsåg att beskriva hur de praktiskt styr 
sin verksamhet. Vid valet av företag inom revisions/redovisningsbranschen utgick vi även där 
från de företag vi kände till vilka var Öhrlings PricewaterhouseCoopers, LRF-konsult, 
KPMG, Deloitte och Ernst & Young. Vi bedömde att valet av revisions/redovisningsbyrå inte 
heller var av stor betydelse för vår undersökning i och med vår problemformulering och vårt 
syfte. Vi kontaktade vare sig bankerna eller revisions/redovisningsbyråerna i någon speciell 
ordning och de företag vi först fick positivt svar av blev de vi besökte.  

2.7 Access 
Att få kontakt med rätt intervjuobjekt kan kräva en rejäl arbetsinsats. När forskaren söker 
kontakt med intervjuobjektet är det bäst att göra det via telefon då det är lättare att tvinga fram 
ett ställningstagande vid denna typ av kontakt jämfört med exempelvis mejl eller liknande. 
Att vid första kontakten kunna ge ett säkert intryck och sakkunskap ökar dessutom 
sannolikheten till ett positivt gensvar.32 För att sedan få bra och riktig information är det 
viktigt att urvalet av intervjuobjektet blir bra. Personerna vilka intervjuas bör ha bra 
kunskaper inom det forskaren avser att studera. Fel val av intervjuobjekt kan påverka hela 
undersökningen.33  
 
Vi sökte kontakt med företag på ett tidigt stadium i vår studie. Personen vi frågade efter var 
kontorschefen vilken vi tidigare tagit redan på vem han eller hon var via företaget egen 
hemsida. Sökandet var inte helt lätt då vi gång på gång i många fall tvingades återkomma då 
personen i fråga inte var på plats eller upptagen med annat. När vi väl kommit i kontakt med 
det tänkta intervjuobjektet på respektive företag delgav vi honom eller henne i stora drag vårt 
ämne för studien. Detta gjorde vi dels för att öka personens intresse för ett positivt gensvar 
och dels för att säkerställa att vårt intervjuobjekt hade kunskaper inom området. Vid alla 
företag där vi kom så långt att vi fick prata med vårt tänkta intervjuobjekt fick vi ett positivt 
gensvar och datum för våra intervjuer kunde bokas. På de företag där vi var tvungna att gå via 
en tillsatt studentansvarig fick vi nej rätt omgående. Dessa företag var Ernst & Young och 
Deloitte. Ett av våra första val av banker var Swedbank. De var dock svårt att få kontakt med 
rätt person och det drog ut på tiden, vi fick ja av tre andra banker och vårt sökande efter rätt 
person på Swedbank avslutades. Tillsist hade vi nått vårt mål om att besöka tre banker 
respektive tre revisions/redovisningsbyråer. 

2.8 Forskningsstrategi/Ansats 
Vid en studie kan forskaren använda sig av två olika metoder, en kvalitativ eller en kvantitativ 
metod. Vilken av metoderna som används beror mycket på det valda ämnet och 
undersökningens syfte. Den kvalitativa metoden försöker förstå fenomenet genom att till 
exempel komma nära och ta del av undersökningsobjektets tankar. Den kvantitativa metoden 
däremot innebär en insamling av numerisk data.34 Det behöver emellertid inte vara siffror 
ifrån början utan det kan även vara det i överförd mening.35 Det kan uttryckas som att 
                                                 
32 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
33 Holme, Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
34 Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
35 Trost , Kvalitativa intervjuer 



 Metod 
___________________________________________________________________________ 

7 
 

forskaren i en kvantitativ metod arbetar med ”hårda” data medan man i en kvalitativ metod 
arbetar med ”mjuka” data.36 Utifrån de två kunskapssynerna kan man säga att positivismen 
ligger till grund för den kvantitativa metoden där man mäter olika händelser och sambanden 
dem emellan. Hermeneutiken däremot ligger till grund för den kvalitativa metoden där vi 
tolkar och förstår.37  
 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod därför att vårt syfte är att få förståelse för hur 
verksamhetsstyrning praktiskt fungerar inom företag och denna metod kändes mest lämpad 
för den studie vi genomfört. Genom den kvalitativa metoden kan vi få en mer ingående 
beskrivning än om vi valt att använda oss av en kvantitativ metod.  

2.8.1 Datainsamling i form av intervjuer 
Ett sätt att samla information är intervjuer där intervjuobjektets svar och utlåtanden blir 
studiens rådata. Det är viktigt att klargöra vilken intervjuteknik som ska användas. Det går att 
skilja ut olika typer av intervjuer mycket beroende på hur standardiseringen ser ut.38 Desto 
mer standardiserad en intervju är ju mindre variation har den och ser likadan ut för alla.39 
Både formulering och ordningsföljd på frågorna är i en standardiserad intervju på förhand 
bestämd.40 Den ostandardiserade däremot är betydligt flexiblare i sin utformning och 
intervjuobjektet har möjlighet att styra i vilken ordning frågorna ställs. Beroende på svaren 
kan den som ställer frågorna dessutom formulera följdfrågor allt eftersom.41 Den 
ostandardiserade intervjun lämpar sig bäst när man har för avsikt att samla in data av mjukare 
karaktär och kvalitativa förhållanden. En intervju kan även vara strukturerad eller 
ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att intervjuobjektet har att välja mellan på 
förhand uppställda alternativ. Systematiskt går man igenom de områden den som intervjuar är 
intresserad av. En ostrukturerad intervju däremot innebär att intervjuobjektet helt och hållet 
formulerar sina egna svar. Den som intervjuar ställer mer dialogutvecklande frågor vilka 
stimulerar intervjuobjektets egna tankar.42 Den ostrukturerade intervjun kan ha till fördel att 
den skapar en lättsam stämning och intervjuobjektet får lättare att prata.43 Termen struktur 
används olika i litteraturen men Bryman är en författare som menar att den strukturerade 
intervjun är vanlig vid kvantitativa undersökningar medan den ostrukturerade används vid 
kvalitativa undersökningar.44  
 
Våra intervjuer var av flexiblare karaktär och kan liknas med en ostandardiserad intervju då vi 
gav intervjuobjektet möjlighet att inledningsvis berätta fritt. Detta medförde att olika 
intervjuobjekt svarade i olika ordningsföljd och hade möjlighet att göra det i den ordning han 
eller hon kände var bekvämast. Intervjuguiden var även öppen för följdfrågor beroende på hur 
vårt intervjuobjekt svarade på de olika frågorna. Inga fasta svarsalternativ fanns och våra 
intervjuer kan därmed även sägas vara av ostrukturerad karaktär. Vi bedömer att vårt val att 
använda oss av en ostandardiserad intervju bidragit till en bekväm situation där 
intervjuobjektet kunnat berätta mer fritt vilket i sin tur bidragit till att vi erhållit intressant och 
givande information. Valet av en ostrukturerad intervju har bidragit till att intervjuobjektet 
helt kunnat formulera sina egna svar utan att på något sätt varit styrd av oss som frågeställare.  
                                                 
36 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
37 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
38 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
39 Trost, Kvalitativa intervjuer 
40 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
41 Trost, Kvalitativa intervjuer 
42 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
43 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
44 Trost, Kvalitativa intervjuer 
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2.8.2 Utformning av intervjuguide 
Innan forskaren utformar sin intervjuguide är det viktigt att han eller hon först läst in sig på 
ämnet. Även ett klart och tydligt syfte med studien bör vara bestämt innan intervjuguiden 
utformas. Alltför detaljerade guider är inte bra utan man bör försöka få med stora områden 
men relativt få.45 När man genomfört den första intervjun är det bra att se över intervjuguiden 
för eventuella justeringar. Den som intervjuar kan ha upptäckt brister under intervjun vilka 
man inte kunnat se vid själva utformningen.46  
 
Vid vår utformning av intervjuguiden var det naturligt för oss att läsa på så mycket som 
möjligt innan för att utforma guiden så bra som möjligt då vi insåg att det skulle vara 
betydande längre fram i vårt arbete. Vi har även försökt hålla vår guide på en lagom detaljerad 
nivå med några större inriktningsområden. Ett val vi gjorde var även att avvakta med att 
skicka intervjuguiden till alla företag innan vi genomfört vår första intervju. Detta för att vi 
ville ha möjlighet att göra justeringar vid behov. Det visade sig dock att vår intervjuguide, se 
bilaga 1, innehöll en bra grund vilket gjorde att den följde oss genom alla våra sex intervjuer.  

2.8.3 Intervjusituationerna 
Inledande i intervjusituationerna är det bra att ge intervjuobjektet en bakgrund till varför man 
är där och även ge denne möjlighet att ställa eventuella frågor innan intervjun börjar.47 
Inledningsvis i våra intervjuer berättade vi om oss själva, vad vi studerar samt vårt syfte med 
studien för att ge intervjuobjektet en så bra bild som möjligt om varför vi är där. Vi berättade 
även hur vi tänkt bearbeta materialet för att sedan återföra det till dem för att ge dem 
möjlighet att korrigera eventuella misstolkningar. Intervjuobjektet gavs även möjligheten att 
ställa eventuella frågor. Här fick vi åsikter som att det var förvånade över vårt ämnesval, då 
de hade uppfattningen om att vi som studenter skulle se det som trist. Vi uppfattade ändå att 
de som delgav oss dessa åsikter var glada över att vi var där och fulla av entusiasm för att 
delge oss det vi var intresserade av. 
 
Platsen för intervjun är viktig då intervjupersonen ska känna sig trygg i miljön och det är även 
viktigt att man kan arbeta ostört.48 Väljer man forskarens kontor som plats att genomföra 
intervjun kan intervjuobjektet känna sig underlägsen. Väljer man däremot att genomföra 
intervjun hemma hos den intervjuade kan han eller hon visserligen känna sig avslappnad men 
istället finns stor risk för störningar under samtalet.49 Det bör även diskuteras hur lång tid 
intervjun kommer att ta och på ett bra sätt ta vara på den tid som ges och inte fastna i områden 
av mindre vikt så att tiden rinner iväg.50 För oss kändes det mest naturliga att besöka 
intervjupersonerna på deras eget kontor. Vi anser även att det torde vara en miljö som de lätt 
kan slappna av i och inte känna sig underlägsna i. Intervjuerna varade i genomsnitt mellan en 
och en och en halv timme vilket även var den tid vi bokat hos respektive intervjuobjekt. 
 
Att använda bandspelare vid en intervju är positivt på många sätt. Den som intervjuar kan 
upprepade gånger lyssna igenom intervjun och på så sätt ordagrant dokumentera vad som 
sagts. Anteckningar kan uteslutas helt och man kan koncentrera sig helt på att lyssna. Som 
negativt kan nämnas att det tar tid att lyssna av det inspelade materialet. Intervjuobjektet kan 
även bli dämpad i situationen av att använda bandspelare men de allra flesta klarar det bra och 

                                                 
45 Trost, Kvalitativa intervjuer 
46 Trost, Kvalitativa intervjuer 
47 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun 
48 Trost, Kvalitativa intervjuer 
49 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
50 Bell, Introduktion till forskningsmetodik 
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lägger inte stort fokus på det. Ett alternativ till att använda bandspelare är ändå att göra 
löpande anteckningar men även här kan det pekas på nackdelar då anteckningsmomentet kan 
ses som störande för den intervjuobjektet.51  Vid våra intervjuer valde vi att använda oss av 
universitetets diktafoner, dock gav vi intervjuobjektet möjligheten att välja bort 
inspelningsmomentet om han eller hon inte kände sig bekväm. Alla tillät oss dock att spela in 
intervjun. I och med detta kunde vi koncentrera oss på att lyssna vilket vi tyckte gav oss bättre 
möjlighet till att ställa bra följdfrågor vilket i sin tur gav oss bättre svar.  
 
Hur starten för intervjun artar sig är av stor vikt för hur fortsättningen kommer att bli. För att 
snabbt bygga upp ett förtroende är det viktigt att tänka på vad de första frågorna som ställs 
innehåller. Att låta intervjuobjektet till en början berätta fritt kring ämnet är ett bra sätt att 
starta en intervju. Viktigt att komma ihåg är även att låta intervjuobjektet tala till punkt samt 
ta sina mikropauser.52 Under själva intervjun kan det vara bra att ta del av aspekter som inte 
lagras på en bandspelare. Den som intervjuar bör vara uppmärksam på både ansikts- och 
kroppsuttryck och notera situationen kring den genomförda intervjun.53 Inledningsvis fick 
intervjuobjektet mer övergripande frågor som befattning och antal år i yrket. För att sedan få 
en så bra start som möjligt gav vi, precis som teorin tipsat oss om, intervjuobjektet en mer 
övergripande fråga där han eller hon kunde tala fritt om företagets verksamhetsstyrning. 
Under intervjun försökte vi även vara uppmärksamma på både ansikts- och kroppsuttryck från 
intervjuobjektet. Känslan vi hade genom i stort sett alla intervjuer var att intervjuobjektet 
gjorde ett engagerat och säkert intryck. Vid en intervju kunde vi dock känna en stress hos 
intervjuobjektet, att denna egentligen inte hade tid, vilket kan ha medfört att vi fick mindre 
information med oss än vi fått om vi besökt personen en annan dag. 
 
Med att låta intervjuobjektet vara anonym menas att han eller hon inte behöver nämnas vid 
namn samt att igenkännande information inte ges ut.54 Redan vid den första kontakten med 
intervjuobjekten informerade vi om deras möjlighet att delta i vår studie anonymt men vi 
avslutade även varje intervju med att återigen fråga om vi fick benämna företaget och 
intervjupersonen vid namn. Inget av våra intervjuobjekt eller företag har valt att vara 
anonyma. 

2.8.4 Bearbetning av intervjuerna 
Bearbetningen av den insamlade informationen är ett tidskrävande arbete som måste göras på 
ett noggrant sätt för att resultatet av studien ska bli så bra som möjligt. Fullständiga referat av 
intervjun måste dokumenteras till löpande text.55 Efter flertalet genomläsningar är det sedan 
dags att se teman och sortera texten på ett strukturerat sätt. En intervju kan nämligen innehålla 
samma tema på olika ställen i texten.56 Så snart vi gjort våra intervjuer såg vi till att 
dokumentera dem till löpande ordagrann text. Utifrån detta arbetade vi sedan om texten 
flertalet gånger till mer enhetlig och strukturerad text för användning i vår empiri.  

                                                 
51 Trost, Kvalitativa intervjuer 
52 Trost, Kvalitativa intervjuer 
53 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun 
54 Trost, Kvalitativa intervjuer 
55 Bell, Introduktion till forskningsmetodik 
56 Patel, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
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2.9 Källkritik 
Allt material ska värderas efter dess användbarhet i studien och det är viktigt att kritisera dess 
trovärdighet.57 Källor kan delas in i första- respektive andrahandskällor där förstahandskällor 
inte grundar sig på en tidigare källa vilket andrahandskällor gör.58 De förstahandskällor vi 
använt oss av i vår studie är intervjuer med personer som har ledande positioner på respektive 
företag. Vi bedömer därför att dessa personer bör ha bra insikt i företagets 
verksamhetsstyrning och därför kunskapen att ge oss en rättvisande bild. Bilden de ger oss av 
verkligheten kan visserligen vara förskönad och vinklad till deras fördel men vi bedömer att 
det ämne vi studerat inte ger dem andledning till vare sig försköning eller vinkling.  
 
De andrahandskällor vi använt oss av är böcker, artiklar samt Internet. Kritik kan riktas mot 
denna typ av källor då den är av varierad färskhet men den största delen av litteraturen vi 
använt oss av är relativt nypublicerad. Författare kan även ha olika åsikter om samma ämne 
och det har därför varit viktigt för oss att ta del av många källor inom samma område. Vid 
användning av engelska texter reserverar vi oss för eventuella feltolkningar då detta inte är 
vårt modersmål. Vi bedömer dock att våra engelska kunskaper ändå är goda nog för att göra 
riktiga tolkningar.  

2.10 Metodkritik  
Vi valde att vid våra intervjuer ställa övergripande frågor för att styra intervjuobjektet så lite 
som möjligt. Detta gjorde vi av den anledningen att vi bedömer att de själva vet bäst hur de 
styr sin verksamhet och vi ville påverka dem så lite som möjligt. Vi har därför under 
intervjuerna försökt undvika ord som budget och balanserat styrkort in i det sista. Vi är dock 
medvetna om problemet då vi fått mycket övergripande svar och ibland inte lyckats komma så 
tätt inpå verksamhetsstyrningen som ämne. Ändå har vi i många situationer ställt följdfrågor 
då svaren varit alltför övergripande men vi vill påpeka att det inte alltid är våra övergripande 
frågor som begränsat de svar vi fått. När vi i vissa fall närmat oss kärnan i respektive företag 
har vi ibland känt att mer vill de inte delge oss och då respekterat detta med att inte gräva 
djupare. 

                                                 
57 Arbnor, Bjerke, Företagsekonomisk metodlära 
58 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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3. Teori 
 
I detta kapitel redovisar vi den teori som vi kommer att använda som grund för empiri och 
analys. I slutet presenteras en sammanfattning av teorierna där vi även motiverar valet av vår 
teoriram. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Verksamhetsstyrning 
Tre grundläggande begrepp för att ett företags verksamhetsstyrning ska fungera är strategi, 
organisationsstruktur och styrsystem. Dessa tre måste anpassas till varandra för att ett företag 
ska kunna agera optimalt i sin omgivning. Om ett av dessa tre begrepp förändras måste de 
andra två anpassas för en fungerande styrning av företaget.59 
 

 
 
Figur 1: Övergripande föreställning om företagets styrning.60 
 
En tydlig strategi leder till att formuleringen blir enklare tack vare att ledningen vet vad de 
ska uppnå. Den tydliga strategin leder även till att implementeringen blir enklare tack vare att 
strategin snabbare kan kommuniceras ut i organisationen.61 
 
Att styra ett företag är en svår uppgift som kräver mycket tid och resurser. Det gäller att alla 
arbetar tillsammans och löser problem med samma mål i sikte. För att nå de fastställda målen 
och lyckas med en effektiv styrning behövs något att styra med, ett styrhjälpmedel.62 Ett 
styrhjälpmedel har sitt ursprung i företagets organisationsstruktur och hjälper företaget att 
styras i rätt riktning. Företaget i sig ger både begränsningar och möjligheter och därför är det 
centrala i styrningen besluten. Dessa beslut ska grundas på historiska uppgifter och 
antaganden om hur de kan tänkas se ut i framtiden. Åtgärderna företaget vidtar till följd av 
besluten ska leda till framgång.63 Om nedskärningar genomförs samtidigt som målen är att 
kvaliteten ska bibehållas eller helst öka trots att resurserna minskar leder detta till att 
verksamheten kontinuerligt måste utvecklas och anpassas. Det krävs en långsiktig planering 
för att företaget ska kunna möta utvecklingen på rätt sätt och därmed inte hamna i kris.64 Ett 
                                                 
59 Lindvall, Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning 
60 Lindvall, Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning 
61 Collis, Can you say what your strategy is? 
62 Bergstrand, Ekonomisk styrning 
63 Holmblad, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor 
64 Mattsson, Balanserad verksamhetsstyrning – utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga 
fastighetsföretaget 
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problem inom företag är ofta ledningens kommunikation till medarbetarna om i vilken 
riktning företaget strävar och vad den enskilda medarbetaren kan göra för att sträva åt rätt 
håll.65 Verksamhetsstyrning kräver alltså styrhjälpmedel som förser ledningen i ett företag 
med användbar information vilken de behöver för att fatta olika beslut och styra företaget. 
Företagen måste anpassa sina traditionella styrsystem till de snabba omvärldsförändringar 
som sker.66 
 
I och med den växande synen på att den traditionella verksamhetsstyrningen är föråldrad har 
det genomförts många undersökningar vilka visat på brister i det traditionella sättet att styra. 
Forskare argumenterar för att styrningen behöver ett mer interaktivt informationssystem i mer 
föränderlig omgivning och ovissa ekonomiska förhållanden. Verksamhetsstyrningens mål 
påverkas i högsta grad av omvärldsförändringar. En studie har gjorts på banker där det 
undersökt hur de icke-finansiella måtten påverkas av de ekonomiska förhållanden som råder. 
Studien är gjord när de tre deltagande länderna Sverige, Finland och Japan (så väl som hela 
världen) genomgått en lågkonjunktur. Studien visar att det i verksamhetsstyrningen vid en 
ovisshet och negativa ekonomiska förhållanden läggs stort fokus på förbättring av finansiella 
mål för att överleva. De osäkra ekonomiska förhållandena sätter press på företagets sätt att 
styra. Fokus blir mer att försöka överleva än att etablera en strategi där icke-finansiella mål är 
av större vikt och får större uppmärksamhet. Enligt denna studie kan man med andra ord säga 
att i ett stabilt och positivt ekonomiskt förhållande möjliggörs fokus på icke-finansiella mål 
och konkurrenskraftiga långsiktiga fördelar. Studien accepterar därmed även andras åsikter 
om att en ledning som står inför högre ekonomisk ovisshet tenderar att använda mer finansiell 
information i enlighet med att även dessa mål blir viktigare. I motsats blir icke-finansiella mål 
vanligare under stabila ekonomiska förhållanden och ännu vanligare där förhållandena är 
ännu bättre. En mer stabil ekonomi ger med andra ord större möjligheter till att förbättra och 
mäta icke-finansiella mål. De ökade trycket på styrningen att överleva under ovissa 
ekonomiska förhållanden påverkar även andra organisationer inte bara banker.67 
 
Banker arbetar under centralbanken vilken har till uppgift att stabilisera den finansiella 
marknaden och stärka den ekonomiska tillväxten. Det sker snabbt förändringar och det är 
därför svårt för bankerna att sätta långsiktiga mål i sin verksamhetsstyrning. De icke-
finansiella målen äventyras och verksamhetsstyrningen besväras då dessa mål är långsiktiga 
och syftar till att uppnå långsiktiga fördelar.68 
 
En annan studie där man undersökt svenska banker visar att tonvikten ligger på att mäta 
finansiella mål framför icke-finansiella mål. De icke-finansiella målen är viktiga i de svenska 
bankerna som medverkade i studien men de mäts inte regelbundet. De styrhjälpmedel som 
används vid mätningar av de icke-finansiella målen är traditionella och studien visar även att 
balanserat styrkort inte är ett lämpligt styrmedel på de svenska bankerna.69 
 
En utmaning för ledningen är att sätta tillräckligt höga målsättningar utan att det ska påverka 
medarbetarna negativt. Traditionellt används mål och målsättningar i planeringsprocesser för 
att åstadkomma resultat. Det sätts upp mål för specifika områden och ett exempel på detta är 
den traditionella budgetprocessen. Budgeten är ovärderlig när det gäller att upprätta 

                                                 
65 Amaratunga, Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology 
66 Hussain, Management accounting performance measurement systems in Swedish banks 
67 Hussain, The impact of Economic Condition on Management Accounting Performance Measures: Experience 
with Banks 
68 Hussain, Non-financial management accounting measures in Finnish financial institutions 
69 Hussain, Management accounting performance measurement systems in Swedish banks 



 Teori 
___________________________________________________________________________ 

13 
 

detaljerade planer för projekt, investeringar och andra initiativ. Däremot anses budgeten 
numera inte vara ett bra hjälpmedel för att sätta mål. De antaganden som ligger bakom den 
fastställda budgeten och dess mål förändras väldigt snabbt i och med den höga konkurrensen 
och globaliseringen i dagens affärssamhälle. Mål baserade på budget är varken tillräckligt 
ambitiösa eller realistiska för att motivera till bra prestationer. På grund av detta samtidigt 
som den traditionella budgeten även ses som tidskrävande börjar företag se sig om efter nya 
alternativ att sätta prestationsmål. Det primära alternativet till budget som hjälp för att sätta 
mål är det balanserade styrkortet. Detta styrhjälpmedel byter ut budgetens fastställda mål till 
målområden som representerar nyckelfaktorerna i företagets strategi. En fördel med detta 
hjälpmedel är att ambitiösa och motiverande mål kan kopplas direkt till tydligt definierade 
delmål.  
 
Benchmarking, både intern och extern, är ett annat bra hjälpmedel för att bestämma 
målområden. Finansiella målområden benchmarkas externt då företag strävar efter att vara ett 
ledande företag i termer av lönsamhet, avkastning och tillväxt. Andra områden som 
exempelvis kundnöjdhet och marknadsandelar ska benchmarkas mot andra företag inom 
branschen. Mål vilka är relaterade till tid, kostnad och kvalitet kan benchmarkas mot antingen 
ledande företag inom branschen eller mot de bäst presterande avdelningarna inom företaget. 
Det är viktigt att välja ut vad man ska benchmarka. Alla mål har inte användbar extern 
motsvarighet och inte heller bör en specifik process hos konkurrenten bestämma målet. I vissa 
fall är processen inte strategisk och i andra fall kräver strategin utveckling för att företaget ska 
utvecklas. Att välja effektiva målområden är inte en omöjlig uppgift och själva arbetet med att 
sätta mål kan ge en betydande strategisk insikt. Genom att använda sig av både intern och 
extern benchmarking, för att fastställa mål, samtidigt som försäkra sig om att ledningen är 
motiverad att uppnå ambitiösa långsiktiga mål kan du öka ditt företags chanser till bra 
resultat.70 

3.2 Budget 

3.2.1 Budget och dess syfte 
Budgeten har funnits i Sverige sedan 50-talet och har kommit att bli det mest använda 
styrhjälpmedlet. Budgeten är ett hjälpmedel vilket används för att förutspå framtiden och 
bygger på antaganden om vad som kommer att ske i framtiden.71 Oftast avser den det 
närmaste verksamhetsåret men det händer även att man bryter ner den i kortare tidsperioder.72 
Det kopplas ofta någon form av ansvar till budgeten. Exempelvis kan avdelningschefen få ett 
budgetansvar där han eller hon ansvarar för sin budget. Att själva budgeten ska yttras i 
monetära termer är inte helt givet. På senare tid har nyttan med de monetära måtten allt mer 
börjat ifrågasättas och mått som framställer verksamheten mer verklighetsnära efterfrågas. De 
monetära måtten har ändå huvudrollen i budgeten men de icke-monetära kan komma att 
komplettera dessa.73 
 
Budgeteringen är ett naturligt verktyg att arbeta med för att få fram synpunkter från 
medarbetare på olika nivå. Detta eftersom budgeten berör alla led i företaget. Själva 
budgetarbetet pågår i organisationer i stort sett hela tiden. Den fastställs för att senare följas 
upp och hela tiden inleds förberedelserna för nästa periods budget.74 
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En av många definitioner av budgeten är att den ska vara ett handlingsprogram vilket betyder 
att kostnader och intäkter ska vara med men även andra beskrivningar av handlandet. 
Ambitionen om att man ska ha olika handlingsalternativ och regler att välja mellan vid olika 
situationer i företaget är i praktiken svårt för företagen att leva upp till. De flesta nöjer sig 
med ett alternativ som är mest lämpligt om det utvecklar sig på det mest sannolika sättet.75 
 
I stort sett all verksamhet arbetar med övergripande mål för att kunna överleva även om 
målsättningarna varierar mellan olika verksamheter. All planering och budgetering ska ändå 
leda fram till att man uppfyller vissa mål.76 Beroende på vad företaget vill uppnå med 
budgeten kan den få olika syften. Man kan dela in dessa i traditionella syften och moderna 
syften. De traditionella syftena är planering, samordning, prognos och kontroll.77 
 

• Budgeteringens syfte är att planera inför framtiden för försäljning, produktion, lager, 
inköp, investering, finansiering, resultatenheter och företag. 

• Budgeteringens syfte är att samordna mellan olika funktioner och resultatenheter, 
samt mellan resultat och finansiering. 

• Budgetens syfte är att vara en prognos för resultat, likviditet, balans, omsättning, olika 
kostnader, personal, volymer och tillverkningskapacitet. 

• Budgetens syfte är att vara en kontroll för uppföljning. 
 
De moderna syftena är åtagande, motivation och kommunikation.78 
 

• Budgetens syfte innebär ett åtagande i och med att företagsledningen accepterar att 
delegera ansvar på den verksamhetsansvarige att hålla en budget. 

• Budgetens syfte är att skapa motivation genom att skapa förväntningar och mål att 
uppnå. 

• Budgetens syfte är att genom nödvändigt informationsutbyte skapa kommunikation 
genom alla led i företaget.  

3.2.2 Framtagandet av budgeten 
Vid själva budgetdialogen skiljer man på tre typer av budgetar;  
 
Nedbrytningsbudgeten är en budget som fastställs centralt för att sedan brytas ner ytterligare i 
organisationen.79 I och med att den fastställs centralt kan man försäkra sig om att ledningens 
ambitioner verkligen prövas ute i organisationen.80 Man budgeterar tämligen snabbt men 
medarbetare i organisationen arbetar under strikta ramar vilket resulterar i att motivationen 
kan bli låg. Nedbrytningsbudgeten används framförallt i tuffare tider med åtstramningar då 
det inte finns tid för idéer och sambandet mellan orsak-verkan är tydliga.81  
 
Uppbyggnadsbudgetering är nästa typ av budgetering och innebär att budgetförslag kommer 
underifrån i organisationen som sedan summeras upp till budgetar på totalnivå. Denna process 
startas om och om igen för att till sist resultera i en bra helhet. Man skapar genom detta 
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budgetarbete ett innovativt klimat och många idéer kan frambringas.82 Metoden uppskattas 
eftersom medarbetare ges stort utrymme att lämna åsikter innan något fastställs och den anses 
därför vara demokratisk.83 Att arbetet tar lång tid och ibland kanske inte blir klart kan ses som 
en nackdel. Tidsåtgången kan göra att ledningen till sist får ta ett beslut och kanske minska 
alla anslag för att nå den rätta nivån, viket senare kan resultera i klart sänkt motivation hos 
medarbetarna att medverka vid nästa budgetprocess.84 
 
Den tredje och sista typen av budget är den iterativa budgetprocessen och är en kombination 
av de två förstnämnda. Ledningen ger en rimlig ram för perioden och därefter startar dialogen 
i verksamheten. Budgeten fastställs först när det finns en rimlig balans mellan ledningens ram 
och enheternas förslag.85 Metoden innebär ett successivt bearbetande av budgeten för att hela 
tiden förbättra tillförlitligheten. En nackdel med detta sätt att arbeta är att medarbetarna kan 
känna att budgetarbetet är hopplöst då det aldrig anses bli färdigt.86 

3.2.3 Styrning med budget 
Budgeten kan anpassas efter rådande förutsättningar och förändringar. Man använder sig av 
en fast, reviderad, rullande eller rörlig budget.87  
 

 
Figur 2: Olika budget typer.88 
 
Budgetuppställandet kan ta lång tid och för att då kunna ta hänsyn till förändringar som sker 
under denna tid kan företag använda sig av en reviderad budget. Företaget tar då hänsyn till 
nya förutsättningar som ger sig till känna genom att återkommande revidera budgeten.89 I och 
med detta får man en bättre anpassning av budgeten till de verkliga förhållandena.90 Vid 
rullande budget gör man också återkommande justeringar men här utökas budgeten till att 
upprättas ett år framåt. Då budgeten anpassas efter ändrade förhållanden gör att den uppfattas 
som realistisk och detta medför att det blir möjligt att stödja beslut på en budget som är 
uppdaterad. De ovan nämnda sätten att anpassa sin budget efter, fungerar bäst då planering är 
budgeteringens huvudsyfte. Själva budgetarbetet kan emellertid bli både tidskrävande och 
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kostsamt för företaget.91 Även det ständigt återkommande budgetarbetet kan leda till att 
medarbetarna inte känner sig lika motiverade till att delta på ett ambitiöst sätt.92 Om 
huvudsyftet med budgeten istället är ansvarsstyrning ses den som avtal mellan olika nivåer 
inom företaget. Den ansvarige kan emellertid tappa motivationen då den kanske inte längre 
ser budgeten som ett åtagande om det hela tiden görs justeringar.93 Det kan bli svårt att koppla 
belöningar eller sanktioner till prestationerna med tanke på de löpande justeringarna.94 För att 
undvika motivationsbrist kan det vara bra att arbeta med en fast budget som man då upprättar 
en gång per år.95 Den fasta budgeten ger ett tydligt underlag och ansågs länge ha bäst 
styregenskaper.96 Att den är fast hindrar emellertid inte att man kan komplettera den med 
exempelvis prognoser. En rörlig budget blir aktuell när ett företags kostnader justeras i 
förhållande till någon variabel oftast den verkliga volymen.97 Denna form av budget används 
ofta i företag med marginell karaktär.98 

3.2.4 Rullande prognoser 
I början av 90-talet blev de rullande prognoserna allt mer populära och många företag 
avskaffade budgeten helt. Många företag trivs idag bättre just med rullande prognoser än med 
original budgeten. Prognoser går både fortare att få fram och är lättare att diskutera då de är 
mer övergripande och inte innehåller alla detaljer. Den information som är meningsfull för 
andra än ekonomer kommer ändå fram och prognoserna ger hela tiden företagsledningen 
aktuell information. Behovet av planerings- och anpassningsrutiner är budgetvärlden väl 
medveten om. En sammanslagning av rutinerna behövs för att följa förändringar i omvärlden 
men om resultatet sedan kallas budget eller prognos är oväsentligt. Viktigt att komma ihåg om 
man väljer att arbeta med rullande prognoser är att det är en valmöjlighet till den traditionella 
budgeten. Budgetuppföljningen blir svårare men man får i gengäld ett mycket aktuellt 
arbetssätt.99  
 
Fördelar med prognoser är att man slipper långa påkostade budgetprocesser och man kan på 
ett bättre sätt successivt anpassa sig till förändringar i omgivningen. Planeringsarbetet sker i 
anslutning till de berörda när behovet uppstår, vilket leder till att arbetet med planeringen blir 
mer verklighetsnära. Nackdelar med prognoser är att det ändå inte behöver resultera i ett 
mindre omfattande planeringsarbete. Tydligheten i samordningen mellan de olika 
resultatenheterna kan tänkas bli sämre eller så får de uträttas på annan plats än i 
prognosrutinen då tiden för det mesta är knapp när en prognos ska lämnas in. Det tydliga 
budgetdirektivet vilket tidigare fanns hinner man omarbeta flera gånger och en 
ansvarsfördelning och uppföljning är svårare att genomföra. Det är tveksamt om det är lönt att 
sätta upp målsättningar som ändå allt eftersom byts ut.100 
 
Rullande prognoser är följaktligen något större än bara ett byte från en planeringsrutin till en 
annan. Systemet kännetecknas av kontakter då man använder sig av personliga dialoger 
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istället för stela processer. Tvånget att ständigt anpassa sig till en omvärld i förändring sätts in 
istället för tron på planerbarhet.101  

3.2.5 Kritik mot budget 
I Sverige har kritiken mot budgeten funnits länge. En undersökning från 1997 visar att många 
företag då använde sig av budgeten men den visade även att många inte var nöjda med 
situationen. Femtio procent av företagen genomförde eller planerade att genomföra 
förändringar.102 Det finns många kritiska uppfattningar om budgeten som fenomen. Åsikter 
om att man vid budgetuppföljning borde agera när det ges möjligheter till framgång istället 
för att reagera på avvikelser är vanligt förekommande. Risken finns också att budgeten gör att 
man följer gamla hjulspår och därmed låser agerandet istället för att göra nödvändiga 
omställningar.103 Företagsledare har även irriterat beklagat sig över att budgeten är onödigt 
byråkratisk och att den kan ge vilseledande slutsatser. Åsikten är också att man på ett annat 
eller enklare sätt borde kunna komma fram till det budgeten åstadkommer.104 Kritiken mot 
budgeten är mycket omfattande och när handelsbankens förra chef Jan Wallander på 90-talet 
gav ut en bok med genomtänkt kritik fick den ytterligare uppmärksamhet. Kritiken riktades 
främst på följande punkter:105 
 

• Budgeten ansågs skapa låsningar.  
• Budgeteringen är mycket arbetsam. 
• Budgeten kräver detaljerade indata som snabbt föråldras. 
• Budgeten bygger på förenklade prognoser. 
• Budgeten uppfattas framtvinga en konstlad och onaturlig periodindelning. 
• Budgeten leder till anslagstänkande. 
• Budgeten leder till solidariskt avdelningstänkande. 

 
Kritiken kan inte ses som obefogad då den i många företag leder just till dessa 
missförhållanden. Det är egentligen inte själva tekniken med budgeten som brister utan 
företagets sätt att använda den. Varje företag måste utforma sin budget efter sina speciella 
förhållanden då budgeten är ett komplicerat arbetssystem vilket kräver att man planerar och 
genomför arbetet med aktsamhet.106 Många har kritiserat det traditionella sättet att styra mot 
mål och denna kritik kommer ofta från misslyckandet med att mäta och kontrollera olika 
dimensioner då företaget endast koncentrerat sig på finansiella mål.107 

3.3 Balanserat Styrkort 
Det har gått 20 år sedan de två författarna Johnson och Kaplan skrev boken, Relevance Lost, i 
vilken de kritiserade verksamhetsstyrningen. Kaplan och Johnsons huvudargument var att 
verksamhetsstyrningen hade liten användbarhet i praktiken och i vissa fall var den även 
destruktiv. Traditionella styrhjälpmedel sände ofta fel signaler då de exempelvis kunde visa 
att en vinstaffär i själva verket var en förlustaffär och vice versa. Situationen de identifierade 
var att verksamhetsstyrningen hade stagnerat. Deras publicering av kritiken markerade även 
en vändpunkt då det under de två sista årtiondena skett mer förändring inom 
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verksamhetsstyrningen än under de senaste 50-åren. Kaplan var den av författarna som tog sitt 
eget meddelande mest seriöst och var senare även delaktig i framtagandet av det balanserade 
styrkortet tillsammans med Norton. I och med denna utveckling har även andra framsteg 
gjorts, samlade under benämningen strategisk verksamhetsstyrning. Budgeten kritiserades 
även av bland andra Hope och Fraser vilka tydligt påpekade att den traditionella budgeten inte 
passade för det moderna affärssamhället. Budgeten ansågs snabbt vara gammal då den är 
tidskrävande. Försöken att undvika att den snabbt blir gammal och inaktuell med hjälp av en 
rullande budget har dock visat att det då blir svårt att fokusera på årliga mål under 
revideringsprocessen. Budgeten visar sig vara ett begränsat styrhjälpmedel och tenderar att 
hämma utvecklingen. Rekommendationen är att traditionell budget ska degraderas till ”back-
office” och att ledningen ska koncentrera sig på icke-fiansiella mål. Om man så vill kan det 
vara någon form av balanserat styrkort men hur som helst bör de använda flexiblare mål.108 
 
Företagets potential för att bearbeta sin strategi samt att förverkliga den är en nyckelfaktor för 
företagets överlevnad. Enligt Jan Achterbergh, Robert Beeres och Dirk Vriens är balanserat 
styrkort ett bra sätt att bearbeta ett företags strategi och även en bra hjälp för implementering 
av den. De skriver dock att det inte räcker med detta hjälpmedel för att företaget ska överleva 
utan det krävs kompletterande hjälpmedel som stödjer andra områden.109 

3.3.1 Balanserat styrkort och dess syfte 
Det balanserade styrkortet som ursprungligen fick namnet ”Balanced Scorecard” framställdes 
för första gången 1992 av Robert S. Kaplan och David P. Norton. De ansåg att den 
traditionella budgeten inte räckte till utan att man behövde komplettera den med modernare 
icke-finansiella prestationsmått. Kaplan och Norton understryker att styrkortet är ett sätt att 
styra ett företags verksamhet och inte ett system för att mäta resultat.110 Det balanserade 
styrkortet ger en bättre helhetsbild av verksamheten än den traditionella budgeten som har 
stort fokus på resultat, resursåtgång och andra finansiella tal. Det är ett styrhjälpmedel som 
används för att försöka balansera verksamhetsstyrningen på kort sikt med de långsiktiga 
målsättningarna.  I strävan mot dessa långsiktiga målsättningar vision och strategi använder 
man styrkortets fyra perspektiv. Perspektiven är finansiella perspektivet, kundperspektivet, 
interna processperspektivet samt lärande- och tillväxtperspektivet och kan ses som ramar för 
styrkortet.111 Perspektiven är inte självklara utan ska noga arbetas fram utifrån 
organisationens vision och strategi. Medarbetarperspektivet nämns som ett femte perspektiv 
och används flitigast i skandinavien.112  
 
Det finansiella perspektivet kallas ibland även för ”ägare- och finansperspektivet” och handlar 
om hur ägarna ser på företaget och visar deras förväntningar på tillväxt och lönsamhet. Här 
hittar man de traditionella styrmedlen såsom nyckeltal och finansiella mått, exempelvis 
kassaflöde och omsättning. Resultatet av de val man gjort i de andra perspektiven kommer här 
till uttryck. Gränser bör dras för vilka risker företaget är beredd att ta, till exempel om 
negativa kassaflöden ska accepteras eller hur stora kundfordringar som ska tillåtas.113  
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Kundperspektivet har som följer av namnet kunden i fokus, företaget måste ta reda på hur 
kunden ser på företaget för att kunna utveckla det i rätt riktning. Denna del av det balanserade 
styrkortet har en väsentlig roll för företagets överlevnad eftersom kundlojalitet, 
kundtillfredsställelse och ett ständigt kundtillflöde krävs för att generera intäkter. Arbetet med 
utvecklingen av kundanpassade produkter, tjänster med mera är en ständig process där det 
gäller att ta reda på kundens köpvanor och vilka preferenser de har gällande exempelvis 
kvalitet, pris med mera. Då företaget har denna kunskap blir det lättare att ta ställning till 
vilka marknadssegment man ska rikta sig till.114 
 
I det interna processperspektivet utvecklar och effektiviserar företaget de interna processerna 
och tar reda på vad företaget måste förbättra. Kullvén skriver att det generellt sett finns tre 
processer där den första är innovationsprocessen där produktutveckling, forskning och 
utveckling står i fokus för att skapa nya produkter. Nästa process är produktionsprocessen där 
fokus ligger på effektivitet gällande tidsåtgång, kvalitet samt kostnad. Den tredje och sista 
processen enligt Kullvén är eftermarknadsprocessen där företaget ser på de åtaganden man 
kan ha efter att en produkt är betald och levererad. Uppföljning och utvärdering för att öka 
kundlojaliteten och få dem att köpa andra produkter är också viktigt i detta perspektiv.115   
 
Lärande- och tillväxtperspektivet benämnde Kaplan och Norton utvecklingsperspektivet till 
en början men en namnförändring växte fram under mitten av 1990-talet. Sedan dess kallas 
perspektivet för lärande- och tillväxtperspektivet då fokus hamnade mer på företagets 
utveckling. Satsningen på produktivitet och effektivitet ökade och företaget behövde 
utvecklas för att bli bättre på det de redan gör samt utveckla sitt sätt att bemöta kunderna.116 I 
detta perspektiv arbetar företaget för framtiden och därför måste de ta reda på hur de kan 
fortsätta förbättra sig för att framförallt överleva som företag. Det gäller att förutse kundernas 
framtida behov och göra förbättringar och förändringar för att kunna tillfredsställa dessa. 
Arbetskraften och dess kapacitet är viktig att ta tillvara på men även utveckla. Motivation och 
rätt arbetsklimat är två faktorer att arbeta för.117  
 
Medarbetarperspektivet har fokus på medarbetaren och på deras upplevelse av sin 
arbetssituation. För att mäta hur medarbetarna upplever arbetet används ofta bland annat 
enkäter och intervjuer. Relationer mellan medarbetare, ledningens upplevelse och arbetsmiljö 
är faktorer som kan fångas upp i dessa. Det är vanligt bland företag att de skapar olika index 
av de mått de använder sig av och sedan följer de upp tendenserna i detta index. Olika mått 
för att kunna mäta medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter är 
bland annat antal år i yrket, antal år medarbetaren varit anställd och vilken utbildningsnivå 
medarbetaren har. 118 

3.3.2 Framtagandet av balanserat styrkort 
Framtagandet av styrkortet är en nedbrytningsprocess där företagets vision och strategi bryts 
ner till de fyra perspektiven. Sedan sätter man upp strategiska mål som ska vara till hjälp för 
att uppnå företagets vision och strategi. Nästa steg blir att identifiera vilka framgångsfaktorer 
som krävs för att kunna leva upp till de strategiska målen som redan bestämts. Det finns 
därmed framgångsfaktorer inom varje perspektiv. För att sedan kunna följa upp att 
framgångsfaktorerna verkligen utnyttjas på ett effektivt sätt så tas det fram mål och mått. 
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115 Kullvén, Ekonomisk styrning, grunder och perspektiv 
116 Lindvall, Verksamhetstyrning - från traditionell till modern verksamhetsstyrning 
117 Kullvén, Ekonomisk styrning, grunder och perspektiv 
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Målen får inte motarbeta företagets fastställda vision och strategi. Till sist upprättar man en 
handlingsplan som konkret visar hur man ska gå till väga för att lyckas. Tanken med 
styrkortet är därmed att styrning med inriktning mot måtten ska leda till att visionen uppfylls. 
Styrningen blir mer konkret och företaget kan lättare se om de lyckats förverkliga de 
fastställda målen.119  
 

 
 
Figur 3: Bearbetad modell över balanserat styrkort.120 
 
Världen idag är under ständig utveckling och det är inte självklart att det arbete vi lägger ner 
idag leder till framgång i morgon. Därför är det viktigt att företaget ständigt utvecklas för att 
hänga med i konkurrensen. Balansen mellan igår, idag och imorgon är därför viktig för 
företagets överlevnad och det är detta som ordet balanserat syftar till i första hand. Det 
finansiella perspektivet kan anses höra till tidsdimensionen igår i och med att det tar hänsyn 
till det redovisade resultatet på kort sikt. Både kundperspektivet och det interna process 
perspektivet svarar för vad vi bör göra idag. Lärande- och tillväxtperspektivet däremot anses 
stå för vad som händer imorgon eftersom det är inom detta perspektiv som det skapas 
förutsättningar för morgondagen.121  
 
Det finns tre principer som hjälper företag att koppla sin strategi till ett balanserat styrkort. 
Den första principen är orsak-verkan samband.122 Styrkortet är uppbyggt av olika delar som 
tidigare nämnts exempelvis perspektiv, mål, mått, handlingsplaner och så vidare, alla dessa 
delar ska bygga på orsak-verkan samband som ska leda till att företagets vision uppfylls. Det 
ska finnas ett samband dels mellan måtten inom de olika perspektiven men även jäntemot 

                                                 
119 Mattsson, Balanserad verksamhetsstyrning – utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga 
fastighetsföretaget 
120 Kaplan, Norton, The Balanced Scorecard 
121 Mattsson, Balanserad verksamhetsstyrning – utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga 
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företagets övergripande vision. Därmed ska ett förverkligande av de uppställda målen och 
måtten inom perspektiven leda till att företagets vision uppfylls. Mellan perspektiven och 
visionen finns också ett tydligt orsak-verkan samband där vart och ett av perspektiven måste 
uppfylla sina kriterier för att visionen ska kunna förverkligas.123 Den andra principen är 
utfallsmått och drivande mått. I företag finns ett antal generella prestationsmått och dessa är 
oftast utfallsmått i form av exempelvis lönsamhet, marknadsandel, kundtillfredsställelse och 
återköpsbenägenhet. Dessa generella mått kan alltså vara lika för företag oberoende av företag 
eller bransch. De drivande måtten däremot är unika för ett företag och dessa kan exempelvis 
vara de faktorer som styr företagets lönsamhet. En blandning av utfallsmått och drivande mått 
är en förutsättning för ett bra balanserat styrkort. Om ett företag endast har utfallsmått och 
inga tillhörande drivande mått så vet man inte hur resultaten är tänkta att uppnås. Tvärtom om 
företaget endast har drivande mått utan utfallsmått kan företaget kanske nå kortsiktig 
utveckling men långsiktigt går det inte svara på om resultatet kommer öka och så vidare. Den 
tredje principen är kopplingen till de finansiella måtten. Det gäller att samtliga mått i ett 
scorecard måste vara tydligt kopplade till de finansiella målen. Ett mål som exempelvis 
kundtillfredsställelse får inte ses som ett mål i sig utan det måste vara tydligt hur det är 
kopplat till de finansiella målen. 124 

3.3.3 Styrning med balanserat styrkort  
Kaplan och Norton beskriver användandet av det balanserade styrkortet som en cyklisk 
process vilken genomförs varje år och är kopplad till verksamhetens planerings- och 
budgetprocess. Cykeln innehåller fyra steg: 
 

• I det första steget sker den nedbrytningsprocess som tidigare förklarats då företaget 
bryter ner vision och strategi till konkreta termer såsom strategiska mål med mera. Det 
krävs samarbete på företagsledningsnivå för att klara detta första steg. 
Företagsledningen måste vara enig om vilken vision och strategi företaget ska sträva 
mot.  

 
• I det andra steget är syftet att få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

Kommunikationen av styrkortet till medarbetare på alla nivåer inom företaget är 
viktig. Detta för att de ska förstå hur de kan bidra i den dagliga verksamheten till att 
företagets långsiktiga mål uppfylls.   

 
• I det tredje steget ska strategin förverkligas och därför läggs arbete ner på 

handlingsplaner som ska leda till att genomföra de aktiviteter som krävs för att nå 
målen. Det krävs både kompetens och ekonomiska resurser för att klara av att 
genomföra det praktiskt. 

 
• I det fjärde steget ska dels företagsledningen säkerställa att de planerade åtgärderna 

blir genomförda och dels analysera om de orsak-verkan samband man ville se 
verkligen gäller i praktiken. I detta fjärde steg ser företaget resultatet av styrkortet och 
utifrån detta resultat omarbetas strategierna vilket leder till att steg ett inleds igen.125 
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Bland de många företag som infört balanserat styrkort finns det många olika tydningar av det 
samtidigt som även användningen och utvecklingen av det varierar. Det grundläggande i 
dagens företagssamhälle är att företaget måste kunna implementera en strategi snabbt. Då 
ekonomin är inne i en negativ trend är det viktigt för företag att de har kunskapen att anpassa 
sin strategi.126 

3.3.4 Kritik mot balanserat styrkort 
Kritiken mot det balanserade styrkortet har bland annat varit bristen av Human Relations och 
tendensen att behandla företag likartade med mekaniska system. Företag är sociala system och 
kan inte behandlas som mekaniska system. Orsak-verkan relationen i sociala system är mer 
komplicerad än så och i vissa fall även tvetydiga.127 
 
Att strategin är basen för att kartlägga det balanserade styrkortet kan även de ifrågasättas. Att 
utveckla det balanserade styrkortet utifrån en strategi börjar med att förstå orsak-verkan 
relationen mellan det man genomför internt och det önskade resultatet. När det väl är gjort 
måste företaget lägga fram en plan vilken inkluderar mål för komponenterna i strategin. 
Problemet när väl strategin är formulerad är framtagandet av styrkortet en aktivitet att 
utveckla linjära prestationsmått och man glömmer möjligheten att förändringar kan ske i 
framtiden. Måtten blir mer bearbetning från redan känd data.128 
 
Det balanserade styrkortet är även kritiserat för att ignorera den externa omgivningen. Kritiker 
menar att målen inte tar hänsyn till externa förändringar utan att målen kan ses som fixerade. 
Viktigt att komma ihåg är även att styrkortet är till hjälp att implementera en strategi och inte 
ett substitut till att formulera den. Företaget måste fortfarande formulera en sund strategi. Det 
argumenteras för att ledare måste vara aktiva och alerta på förändringar i omgivningen för att 
säkerställa att företagets strategi och det balanserade styrkortet hänger ihop.129  
  
Ännu är inte det balanserade styrkortet utan problem. Enligt en artikel publicerad 2008 nämns 
att 70 procent av alla initiativ till att införa balanserat styrkort misslyckas. Författaren menar 
att det finns både svårigheter och begränsningar i styrkortet och svårigheter med att införa 
det.130 Att implementera balanserat styrkort är långt ifrån enkelt och det kräver förståelse för 
de principer det innefattar och det är samtidigt viktigt att acceptera det nya hjälpmedlet och 
genomföra nödvändiga förändringar.131 Ett sätt att minska begränsningarna med balanserat 
styrkort är att scenarioplanera och använda framtidskartor samtidigt som man använder sig av 
styrkortet. Det förväntas att integrationen av dessa hjälper det balanserade styrkortet att vara 
ett mer funktionellt och genomförbart hjälpmedel.132  
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3.4 ROM-modellen 
Result Oriented Management (ROM) eller som det översätts till svenska, resultatorienterat 
ledarskap är ett sätt styra. Syftet är att genom tydliga och mätbara överenskommelser uppnå 
maximalt resultat. Den grundläggande idén med resultatorienterat ledarskap är att 
medarbetaren kommer att utföra sitt arbete med mer entusiasm och nöje om följande punkter 
är uppfyllda:  
 

• Personalen vet tydligt vad som förväntas av dem. 
• Personalen engageras i upprättandet av dessa förväntningar. 
• Personalen tillåts att bestämma själva hur de skall möta dessa förväntningar.  
• Personalen erhåller återkoppling om deras prestation.  

 
I detta sätt att styra bestämmer ledningen prioriteringarna och sätter upp målen samt 
tillgängliggör de resurser som krävs vilka är tid, pengar och kapacitet. Medarbetarna erbjuder 
sin tid, kunskap och förmåga samt delger ledningen om vilka villkor de har för att kunna 
uppnå ledningens fastställda resultat.133  
 
De ovan nämnda tydliga och mätbara överenskommelserna måste alltid vara ”SMART”: 
Specifika, Mätbara, Accepterbara, Relevanta och Tidssatta. Hur medarbetarna sedan väljer att 
uppnå målen är fritt. 134 

3.4.1 Styrning med ROM 
• Sätta upp långsiktiga företagsmål. 
• Översätta företagsmålen till strategiska mål och individuella mål. 
• Resultatorienterade överenskommelser kring mål. 
• Genomförande, självstyrning och ledningsrapportering. 
• Periodiska värderingar, framstegskontroller och anpassningar. 135 

3.5 Framtidens verksamhetsstyrning 
De två senaste årtiondena visar att den traditionella verksamhetsstyrningens roll minskar. 
Många av de nya teknikerna visar sig inte vara helt nya utan den traditionella styrningen 
genererar ett värde. Det kommer alltid att finnas en roll av att använda finansiell information 
för att fatta beslut. Detta kan man redan nu se då ledare blivit mästare på att använda 
finansiell information för att stödja sina beslut. Budgeten som traditionellt styrhjälpmedel är 
hotat även om det inte finns någon enighet om vad som ska ersätta den.  I hjärtat av varje 
styrhjälpmedel finns en förutsägande modell vilket betyder att man förutsäger vilka de 
potentiella kontrollaktiviteterna bör vara. Utan sådana modeller är styrning och kontroll 
omöjligt. Företag behöver se sig om utanför verksamhetsstyrningen och dess styrhjälpmedels 
gränser och se i ett vidare perspektiv och därmed öppna dörren för ett annat tänk.136 
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3.6 Sammanfattning och motiv till vald teoriram 
Att styra en verksamhet är inte en lätt uppgift och det kräver mycket tid och resurser. Ett 
styrsystem med ett eller flera styrhjälpmedel är nödvändiga för att klara detta. Exempel på 
styrhjälpmedel är budget och balanserat styrkort. De hjälpmedel ett företag väljer att använda 
sig av har till uppgift att styra företaget i rätt riktning och förse ledningen med nödvändig 
information. Verksamhetsstyrningen kräver en anpassning till de idag snabba 
omvärldsförändringarna. De traditionella styrsystemen måste utvecklas för att företaget ska 
vara konkurrenskraftigt. 
 
Grundläggande begrepp i verksamhetsstyrningen är begreppen strategi, organisationsstruktur 
och styrsystem. Allt för att nå företagets önskvärda läge, visionen. I Sverige har budgeten 
funnits länge och har även varit det mest använda styrverktyget. De finansiella målen har 
fortfarande en stor roll men företag har börjat efterfråga även icke-finansiella mål. Det 
balanserade styrkortet, framtaget av Kaplan och Norton, framställdes av den anledningen att 
de ansåg att styrningen behövde kompletteras med icke-finansiella mål. Styrkortet anses ge en 
bättre helhetsbild av verksamheten och är ett sätt att försöka balansera verksamhetsstyrningen 
på kort sikt med hjälp av de långsiktiga målsättningarna. Under studiens gång har vi kommit i 
kontakt med ytterligare ett hjälpmedel, ROM-modellen. I ROM är den grundläggande idén att 
medarbetaren utför sitt arbete med mer entusiasm och nöje.  
 
Vi har valt att ta med teorier gällande budget och balanserat styrkort då vi under vår studietid 
fått uppfattningen om att de är de mest använda styrhjälpmedlet inom verksamhetsstyrning. 
Utifrån vårt syfte blev då dessa teorier givna för oss att använda. Vi hade förväntningar om att 
vid vår empiriska studie få se delar av båda dessa styrhjälpmedel i de företag vi valt att 
studera. Fördelen vi ser med budgeten är att man får en bra ekonomisk kontroll men vi är 
tveksamma om det är tillräckligt. Budgeten är ju ändå bara en budget och vi anser att alla 
företag även borde ta hänsyn till andra aspekter exempelvis kundnöjdheten. Kan det vara så 
att budgeten är för snäv och att det utvecklas mer mot användande av andra styrhjälpmedel 
som exempelvis det balanserade styrkortet? Fördelen med det balanserade styrkortet är att det 
finns en balans mellan flera aspekter.  Om företag insett att de krävs icke-finansiella mål, är 
det då det balanserade styrkortet de implementerat och i så fall har de implementerat det i sin 
helhet? 
 
ROM-modellen valde vi att ta med i vår teori då ett av företagen i vår studie planerar att 
införa denna modell i sin verksamhetsstyrning. Då syftet med vår studie är att praktiskt 
beskriva hur företag styr sin verksamhet fann vi teorin som relevant. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från våra genomförda intervjuer. Alla intervjuer 
presenteras var för sig då vi bedömer att det ger den bästa bilden. Intervjuerna är 
genomförda med hjälp av den intervjuguide som finns som bilaga.  
___________________________________________________________________________ 
 
De studerade företagen: Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, LRF-konsult och KPMG. 

4.1 Handelsbanken 
Handelsbanken är en universalbank det vill säga de levererar tjänster inom hela bankområdet. 
Hos Handelsbanken i Umeå City får du tillgång till kunnig personal inom företagsmarknad, 
privatmarknad, kapitalförvaltning och försäkringsfrågor. 
 
Intervjun är genomförd med Peter Hansi kontorschef på Handelsbanken i Umeå. Hansi har 
arbetat på Handelsbanken sedan år 2000. På kontoret i Umeå är det cirka 25 medarbetare. 
Organisationen på Umeå kontoret är uppbyggd så att det finns en företagsmarknad, en 
privatmarknad och en kapitalmarknad som leds av tre gruppchefer varav en är gruppchef för 
företagsmarknad och de andra två leder tillsammans privatmarknad och kapitalmarknad. 
Uppåt i organisationen finns få chefsled med en VD, regionchef och kontorschef. 
 
Hansi beskriver Handelsbankens verksamhetsstyrning som väldigt decentraliserad. Det 
innebär att kontorets röst i organisationen är stark. Varje marknad är unik och därför måste 
den verksamhet som bedrivs lokalt anpassas till de förutsättningar som finns.  
Decentralisering kräver även en tilltro till medarbetarens kompetens och det är viktigt att 
rekrytera rätt medarbetare. Handelsbanken driver enbart lönsamma kontor och styr därför 
mycket utifrån ett kostnadsfokus där relationerna mellan kostnader och intäkter är det 
centrala. Konstnadsfokuset är sedan långt tillbaka tydligt i Handelsbankens företagskultur. Är 
ett kontor inte lönsamt beror det på att kontoret inte sköts på rätt sätt.  
 
Styrningen av det dagliga arbetet grundar sig på det enskilda kontorets årliga 
verksamhetsplanering där en verksamhetsplan arbetas fram. Verksamhetsplanen används som 
en karta för det kommande året där kontoret bestämt vilka områden de ska fokusera på och 
vilka aktiviteter som behövs. Verksamhetsplaneringen är något kontoret genomför gemensamt 
med delaktighet från varje medarbetare även om Hansi som kontorschef har ett större 
inflytande. Verksamhetsplanen utmynnar sedan i individuella handlingsplaner för varje 
medarbetare. Syftet med verksamhetsstyrningen är att bibehålla en god lönsamhet eller att bli 
mer lönsamma och detta är även grundläggande i verksamhetsplanen.  
 
Budget är inget vi sysslar med menar Hansi utan vi ser budget mer som ett ryggstöd. 
Använder ett företag sig av budget finns risken att de lutar sig tillbaka när de uppfyllt den. 
Återigen beskriver Hansi Handelsbankens kostnadsfokus och relationer mellan kostnader och 
intäkter som det centrala i deras verksamhetsstyrning. I detta sätt att styra uppnår de 
egentligen aldrig ett förutbestämt mål vilket leder till att de aldrig kan slå sig till ro, det blir 
liksom aldrig klart säger Hansi. Hela tiden försöker de överträffa föregående år och ligga 
högre än snittet jämfört med andra kontor. Verksamheten är inte optimal för att arbeta med 
budget, däremot kan budgetering passa utmärkt för offentlig verksamhet där de strävar efter 
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högre anslag. Även om budget inte används har de ändå en tydlig kontroll på verksamheten. 
Budgeten är ett arbetsmoment de kapat bort då de anser att den inte fyller något syfte mer än 
att den tar tid och energi vilket istället kan läggas på att göra affärer. 
 
Det är svårt att göra en långsiktig planering inom branschen eftersom det är så mycket som 
påverkar utifrån. Ett flexibelt arbetssätt är därför viktigt och kommer även i framtiden bli allt 
viktigare då marknaden under kort tid kan förändras dramatiskt. Hansi menar att deras modell 
har utrymme för den flexibilitet som krävs. De snabba förändringarna gör att de skulle vara 
bortkastad tid att arbeta med en flerårsplan men självklart finns en långsiktig vision om hur 
kontoret vill uppfattas. För att nå den grundläggande lönsamheten krävs naturligtvis att 
personalen trivs och att kunderna är nöjda och detta kan ses som mer långsiktiga mål enligt 
Hansi. Kundnöjdheten följs upp med hjälp av ett kvalitetsindex där man bedömer hur nöjda 
kunderna är med sin bank. Hur nöjda medarbetarna är kan de se i de arbetsmiljöbedömningar 
de genomför, där får de bland annat reda på hur samarbetet med cheferna fungerar samt hur 
de trivs på sin arbetsplats. Både kundnöjdheten och hur nöjda medarbetarna är följs upp på 
olika nivåer, kontorsnivån ger möjligheten till jämförelse med andra kontor. Kontoret i Umeå 
utgår från kundernas behov i de mesta de gör, de handlar inte om produktförsäljning utan 
snarare om behovsförsäljning. Hansi menar att kunden trivs där medarbetaren trivs. 
 
Planeringen av verksamheten från år till år går på ett naturligt sätt in i varandra och man 
hinner därför inte fullt ut styra utifrån den information man får från föregående år. Allt 
kontoret gör och de beslut de fattar bygger egentligen på vilken information man får in. De 
lokala förändringarna påverkar kontorets verksamhetsstyrning. Det är sällan de möts av stora 
överraskningar som de inte redan förutspått effekten av och de ser sällan avvikelser som inte 
redan uppmärksammats. Skulle de se en avvikelse eller en tendens på att exempelvis 
kundnöjdheten minskar på just vårt kontor och att det inte är något allmänt för landet så skulle 
allt fokus hamna där. Då krävs det att åtgärder vidtas snabbt inom rätt fokusområde. Återigen 
menar Hansi att en nyckelfaktor i framtiden är att vara flexibel och snabbt kunna vidta 
åtgärder vid omvärldsförändringar.  
 
Hansi ser otroliga fördelar med att styra verksamheten decentraliserat då det lokala 
beslutsfattandet gör att den som sitter närmast marknaden och kunden fattar besluten vilket 
leder till bra kvalitet. Att besluten fattas nära marknaden och kunden tror han även återspeglar 
sig i kundnöjdheten och hur nöjda medarbetarna är. 
 
Verksamhetsstyrningen på Handelsbanken har sett likadan ut länge, i stort sett ända sedan Jan 
Wallander beslutade om att avskaffa budgeten. Sedan dess har de inte budgeterat på det sättet 
som man menar med klassisk budgetering. Grunderna i Handelsbankens verksamhetsstyrning, 
det decentraliserade sättet att styra har varit starkt inom företagskulturen länge. 
Handelsbanken har även en stark företagskultur gällande synsättet på hur de gör affärer, där 
det viktigaste är sunda affärer och lönsamhet framför volym. Avslutningsvis poängterar Hansi 
att förutsättningen för att driva en lönsam verksamhet bygger på medarbetare som trivs och 
nöjda kunder vilket även är vad Handelsbanken strävar efter. Hansi anser även att arbeta på 
Handelsbanken är så nära ett entreprenörskap det går att komma. 
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4.2 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar är ett kundägt bank- och försäkringsbolag. De är ett komplett finansiellt 
varuhus som kan ordna det mesta som har med trygghet att göra. 
 
Intervjun är genomförd med Mats Larsson affärscontroller på Länsförsäkringar i Västerbotten. 
Larsson har arbetat på Länsförsäkringar i åtta månader. Tidigare har han arbetat som 
ekonomichef på ett annat företag. På kontoret i Umeå är de 120 medarbetare uppdelade i 
avdelningarna ekonomi, humanresource, marknad och administration. Larsson arbetar inom 
stabsfunktionen och rapporterar direkt till VD. Organisationen är uppdelad i resultatområden, 
där marknadsområdena är uppdelade efter kundsegment, Privat & Lantbruk samt Företag. 
 
Syftet med verksamhetsstyrningen på Länsförsäkringar i Västerbotten är att driva en 
verksamhet, ha kontroll på affärerna samt att styra i den riktning man satt upp. Grundläggande 
i verksamhetsstyrningen är att skapa en strategi för de kommande tre åren, där ledningsgrupp 
och styrelse tittar på tidigare utfall samt tar hänsyn till rådande marknadsläge och utifrån detta 
skapas en strategi för de kommande tre åren. Strategin bryts sedan ner i en ettårig affärsplan 
där de tittar på vilka nyckeltal som är viktiga, vad de ska fokusera på och vilka mål som ska 
sättas upp. Strategin och affärsplanen utmynnar sedan riktlinjerna för det kommande 
budgetarbetet. Budgeten bryts ner på kostnadsställen där varje enhetschef har ett eget 
budgetansvar. Budgeten planeras för ett år framåt och uppbyggnaden av budgeten beskriver 
Larsson som ett arbete som startar högre upp i organisationen för att sedan gå neråt och ge 
varje avdelning möjlighet att säga sitt innan den slutligen beslutas högre upp av styrelsen. 
Budgeten revideras endast vid större händelser eftersom det ligger ett styrelsebeslut bakom 
den.  
 
Avvikelser kan naturligtvis förekomma och det är då viktigt att se förklaringen till vad de 
beror på. Har företaget exempelvis gjort en större organisationsförändring bör de ta hänsyn till 
detta så att de jämför äpplen med äpplen. Nyckeltalen följs upp och har det gått dåligt med ett 
specifikt nyckeltal vidtas åtgärder i form av en aktivitet för att ta hand om detta. Det finns 
inga exakta gränser för accepterade avvikelser utan de styrs utifrån respektive nyckeltal.  
Fortsätter en avvikelse länge, månad efter månad då blir det ett större perspektiv och en större 
aktivitet som måste utföras. Hela tiden handlar det om att vara på rätt spår, håller man på att 
ramla av måste åtgärder vidtas för att komma upp på spåret igen säger Larsson. För att kunna 
styra utifrån den information de får handlar det mycket om att ge rätt information till rätt 
person. Om det öser ut information blir svårigheten att kunna dra nytta av och använda all 
information. 
 
Länsförsäkringar styr olika på lång och kort sikt då de på lång sikt styr utifrån den treåriga 
strategin dock arbetar man i en bransch där det är svårt att se långsiktigt på grund av de 
snabba omvärldsförändringarna. Det gäller att vara aktiv på marknaden i en så 
konkurrensutsatt bransch som denna. Om de ser att marknadsandelar tenderar att försvinna 
kan de inte vänta i tre år utan måste då ta tag i problemet omgående.  
 
Oavsett hur ett företag styr sin verksamhet menar Larsson att tydlighet är oerhört viktigt. Det 
ska vara kristallklart så att alla förstår vad man mäter ända ner till medarbetarnivå. Larsson 
har svårt att se nackdelar med Länsförsäkringars sätt att styra men en utmaning inom 
resultatuppföljningen är att bryta ner övergripande mål så att respektive medarbetare känner 
igen sig i sitt dagliga arbete.  
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Länsförsäkringar har bedrivit sin bankverksamhet i cirka tio år och är alltså i 
uppbyggnadsfasen där de bygger upp och investerar pengar i bankverksamheten. I deras 
strategi och verksamhetsplan handlar det just nu om att bygga volymer och få in nya kunder 
till företaget.  
 
Larsson delger oss även informationen om hur de är på gång att förändra sin 
verksamhetsstyrning på kontoret i Umeå. De håller på att införa ROM, Resultat Orienterad 
Management där de sätts upp riktigt tuffa barriärbrytande mål. ROM är en process och ett 
hjälpmedel vilket Larsson liknar med balanserat styrkort där man sätter mål, men skillnaden 
är att man i ROM bryter ner de barriärbrytande målen till mål som ska uppnås inom två 
månader. Med detta hjälpmedel får de en fokuserad insats på de områden som behöver extra 
insatser. Larsson nämner perspektiv som tillväxt, finansiella och kund. Det blir fokus på 
uppföljning av aktiviteter istället för mer siffermässig resultatuppföljning. Här tas även 
hänsyn till de mjuka bitarna, exempelvis hur medarbetare arbetar tillsammans. Att införa 
ROM anser Larsson är ett bra sätt att vässa deras verksamhetsstyrning i rapportering och 
uppföljning. Denna förändring är något Länsförsäkringar i Umeå gör på eget initiativ då varje 
enskilt kontor styr sin verksamhet på sitt sätt.  
 
SWOT-analysen är en viktig del i verksamhetsstyrningen där företaget tittar på vad som 
händer utanför dörrarna. Styrkor och svagheter analyseras och då ser de var resurserna bör 
prioriteras. Utifrån SWOT-analysen styrs även aktiviteterna som sedan leder företaget i rätt 
riktning.  

4.3 Nordea 
Nordeas kontor i Umeå är ett av de största i landet och är ett fullsortimentskontor som innebär 
att de jobbar både med privatverksamhet och företagsverksamhet.  
 
Intervjun är genomförd med Ulf Ejelöv kontorschef på Nordea i Umeå. Ejelöv har arbetat på 
Nordea i fyra månader men inom bank och försäkringsbranschen har han arbetat i tjugo år på 
olika chefsbefattningar. På Umeå kontoret är det 45-50 medarbetare. Under Ejelöv finns tre 
chefer, en företagschef som ansvarar för företagsavdelningen, en privatchef som hanterar och 
sköter deras personliga bankmän och en kundtjänstchef som hanterar spontankunderna. 
Förutom Ejelöv och dessa tre chefer ingår även en marknadsansvarig i ledningsstrukturen.  
 
Ejelöv beskriver Nordeas verksamhetsstyrning med de tre storheterna kund, personal och 
ekonomi. Storheten ekonomi kan placeras överst i styrningen vilken kan liknas med en 
pyramid. Syftet med Nordeas sätt att styra är att nå målen inom dessa tre storheter. Mot 
kunden är det att maximera upplevelsen, för personalen är det att trivas samt ekonomiskt att 
maximera avkastningen då de konkurrerar med andra stora finansiella koncerner. Inom kund 
mäter de varje år något som de kallar CSI vilket står för Customer Satisfaction Index. Med 
hjälp av detta index kan de se hur deras kunder uppfattar Nordea ända ner på avdelningsnivå. 
Factionplans används för att hela koncernen ska kunna se hur just Umeåkontoret arbetar för 
att förbättra sitt index. Kontoret benchmarkas mot andra kontor i Sverige och mot olika 
regioner inom banken. När det gäller personal fungerar det på samma sätt där de styr 
verksamheten med hjälp av ESI Employee Satisfaction Index. Förutom detta index som 
genomförs varje år använder de sig även av en fortlöpande process internt på varje enhet, på 
varje kontor och på varje grupp inom ramen för något de kallar för linprocess. Arbetet går ut 
på att ständigt förbättras och utvecklas, det vill säga ta bort dåliga saker och istället göra bra 
saker. Varje morgon träffar de tre cheferna sina respektive grupper i högst tio minuter där de 
står runt en lintavla där de tittar på mål för dagen. De anställda får även på månadsbasis 
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utvärdera sin närmaste ledare vid ett sådant morgonmöte. Detta ger ledaren en ständig 
feedback om hur de fungerar som ledare och coacher i företaget. Ejelöv menar att det i dag är 
en oerhörd kraft i umgänget som du som ledare och coach har på en bank i jämförelse med för 
tio år sedan. Det ställs höga krav på medarbetare inom bank och finansiell sektor idag men det 
ställs också höga krav på ledare eftersom de måste leva oerhört nära och tajt. Det går inte att 
som ledare stänga in sig och prata med medarbetarna en gång i månaden utan de krävs en 
ständig dialog. Den tredje storheten ekonomi som han även benämner som den ”hårda” 
materian styrs med hjälp av ett antal KPI, Key Performance Index. Ett antal områden och 
nyckeltal som exempelvis lönsamhet per anställd och procentuell ökning av intäkterna är 
väsentliga för att baken ska utvecklas ekonomiskt på ett gynnsamt och bra sätt. Både målen på 
kort och lång sikt kombineras i de tre storheterna kund, personal och ekonomi. Det finns ett 
antal mål som styrs oerhört hårt mot daglig aktivitet sen finns det också mål som har effekt på 
längre sikt. Målen inom de tre storheterna är koncernmässiga och Nordea styr lika i hela 
landet och även i hela koncernen.   
 
Styrsystemen är så omfattande att alla chefer bör förstå och se förändringar i god tid säger 
Ejelöv och menar vidare att de hinner styra utifrån den information de får, men naturligtvis 
finns det en påverkan utifrån som en enskild person inte kan styra över. Målen följs strikt och 
avvikelser får egentligen inte förekomma samtidigt som toleransnivån beror på vad avvikelsen 
består i. Generellt kan man säga att ju högre upp man kommer i Nordea desto lägre 
toleransnivå är det och mer väsentligt är det att mål uppfylls. Trycket på ledaren är kraftfullt 
och är ditt kontor det enda i Sverige som inte går bra är du kanske inte rätt person att leda 
verksamheten.  
 
Fördelarna med Nordeas sätt att styra verksamheten tycker Ejelöv är den ständiga dialogen 
med medarbetarna och man har en bra kontroll över verksamheten. En nackdel med ett så 
omfattade styrsystem som de flesta stora företag har idag kan däremot vara att om det används 
fel kan medarbetarna snarare uppleva det som kontroll, övervakning och press.  
 
Nordea har under många år genomfört fusioner vilket gör att de är moderna i sina värderingar 
och sitt sätt att tänka. Det finns med andra ord inga långa gamla traditioner. I och med dessa 
fusioner har de följt med både medarbetare, kunder och kapital. Personalen är en stor del av 
kostnaderna i bankverksamhet, likt all tjänsteverksamhet, och här reducerades därför stora 
kostnader. När ett företag skär ner på personal och volymerna bibehålls ökar vinsten och det 
är precis vad Nordea gått igenom de senaste åren. Idag ligger fokus istället på intäktsskapande 
åtgärder då ett stort arbete redan gjorts med att reducera kostnaderna.   
 
Ejelöv säger att Nordea inte alltid styrt på samma sätt utan att budget tidigare varit mer 
omfattande då företaget petade mer i sådant som idag ses som relativt ointressant. Varje 
person genererar en grundkostnad vilket man aldrig kommer ifrån därför anser Ejelöv att det 
är ”dödtid” att räkna på detta då det inte genererar intäkter. Administrativt arbete genomförs 
dessutom idag centralt på Nordea och kostnaderna minskas därmed. Fokus idag när 
centralisering redan skett är inte kostnadsreducering primärt utan intäktsökning. Idag arbetar 
Nordea med Targets eller KPI vilket Ejelöv säger kan liknas med budget, men inte en gammal 
traditionell budget där företaget räknade på vad som var möjligt och inte möjligt. Ordet 
budget anser han dessutom gammalmodigt.  
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4.4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (hädanefter Öhrlings) är en revisions/redovisningsbyrå som 
inriktar sig på allt från små till stora företag. Huvuddelen av kunderna består av ägarledda 
små- och medelstora företag. Öhrlings erbjuder branschorienterade tjänster inom revision, 
redovisning, skatt, corporate finance, riskhantering och annan verksamhetsutvecklande 
rådgivning. 
 
Intervjun är genomförd med Mikael Hansson redovisningsansvarig och auktoriserad 
redovisningskonsult på Öhrlings i Umeå där han arbetat i fyra och ett halvt år. Öhrlings i 
Umeå har cirka 45 anställda. Dessa är uppdelade på en revisionsgrupp, tre 
redovisningsgrupper samt två skattekonsulter och komrev (med inriktning mot kommuner, 
landsting samt kommunala bolag). Kontoret leds av en kontorschef. Hansson har en 
samordningsroll för redovisningskonsulterna och är gruppchef över en av 
redovisningsgrupperna. 
 
Öhrlings verksamhetsstyrning beskriver Hansson mycket kring budget och syftet med 
styrningen är att optimera avkastningen. Med hjälp av budgeten får de bra grepp om 
verksamheten och exempelvis hur resultatet kommer att se ut framåt i tiden. Hansson 
poängterar att det skulle kunna gå att styra utan budget i den här branschen men att det inte är 
rätt väg att gå. Öhrlings lägger budgeten på individnivå där de planerar hur mycket varje 
medarbetare ska generera i intäkter och hur stora kostnader de medför. Det tas hänsyn till 
både extern och intern tid där extern tid beskrivs som debiterbar tid medan intern tid inte kan 
debiteras utan kan vara exempelvis utbildning eller arbetsledning. Andra kostnader som 
lokalkostnader, annonsering med mera budgeteras naturligtvis också men tyngdpunkten ligger 
på intäktssidan vilken är den del som är svårast att budgetera. Budgeteringen genomförs på ett 
år i taget där medarbetarna är delaktiga i en stor del av arbetet även om gruppcheferna i 
slutändan kanske gör justeringar. Hansson anser att det är viktigt att medarbetarna är 
medvetna om sin egen situation och han ser budgeten som ett bra hjälpmedel. Ändringar 
genomförs inte under året. Uppföljning sker löpande på alla nivåer från individ- till 
regionnivå. Är medarbetarnas debiteringsgrad inom budget, sköter vi faktureringen löpande 
för att inte binda kapital, är respektive uppdrag lönsamt eller inte. Detta är de huvudområden 
som följs upp. De ekonomiska målen följs upp dels varje vecka men även månadsvis på 
respektive medarbetare och grupp. Är det någon i gruppen som inte har arbete är det viktigt 
att säga till så att gruppcheferna kan styra om för att debiteringsgraden ska vara så hög som 
möjligt. Den återkommande uppföljningen gör att de snabbt kan styra utifrån den information 
de får. Toleransnivån gällande avvikelser är relativt hög. Risken är i annat fall att det inte 
skulle upplevas av medarbetarna att arbetsmiljön är bra, men självklart finns det gränser.  
 
Ute i organisationen skapar företaget kompetensgrupper som tillsammans arbetar fram de 
långsiktiga målen på femårsbasis. I detta arbete vägs även in vad kundundersökningar visat 
och statistiken är en hjälp att se långsiktigt.  De långsiktiga målen bygger på byråns strategi 
och bryts ner på regionnivå där kontorscheferna får möjlighet att säga sitt vilket kan leda till 
att justering måste göras för att målen ska bli så relevanta som möjligt. Öhrlings använder 
samma styrsätt på lång och kort sikt men går däremot på lång sikt inte in på detaljerad 
medarbetarnivå. 
 
Öhrlings arbetar idag med tre perspektiv i affärsplanen som är kopplat till medarbetarnas egna 
balanserade styrkort. De tre perspektiven är firmans perspektiv, medarbetarnas perspektiv och 
kundernas perspektiv. I affärsplanen har dessa perspektiv tydliga mål och vi ser till respektive 
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perspektivs styrkor och svagheter med hjälp av en SWOT-analys. Inom perspektiven sätter de 
upp övergripande mål vilka de sedan bryter ner. Mål som inte är mätbart i pengar är 
exempelvis medarbetarnas personliga utveckling. Hansson anser att det är viktigt att 
medarbetarna känner att de har möjligheten att växa i organisationen, att trivas är en 
förutsättning för bra prestation. Öhrlings använder sig av ett balanserat styrkort på individnivå 
för att medarbetarna ska förstå sin plats i verksamheten utifrån affärsplanen. Alla medarbetare 
kanske inte känner sig motiverade på alla frågor vilket är den största anledningen till att göra 
det på individnivå. Hansson ser även medarbetarsamtal, utvärderingssamtal och 
utvecklingssamtal som hjälpmedel i Öhrlings verksamhetsstyrning. 
 
Öhrlings sätt att styra verksamheten tycker Hansson är bra, dock kan den detaljerade 
tidsuppföljningen i vissa fall upplevas som en stressfaktor. Hansson kan dock inte se något 
alternativt sätt att göra det på. Styrkortet kan i vissa fall uppfattas som mindre relevant. Detta 
fenomen uppstår desto längre ner i organisationen man kommer. Det är svårt för vissa 
individer att relatera vissa mål i affärsplanen kopplat till sin egen utveckling. Medarbetaren 
kanske är nöjd med sin insats och personligen inte är intresserad av att växa. 
 
I och med revisionspliktens avskaffande säger Hansson att verksamhetsstyrningen eventuellt 
kommer att förändras. Hansson menar att revisionskunderna inte bara kan plocka bort 
revisorn, så enkelt är det inte då någon form av kontroll alltid kommer att behövas. 
Revisionstjänster kommer att minska men inte försvinna. Förslaget har varit på tapeten länge 
och därför satsar Öhrlings idag mer på affärsservice och redovisning. Han ser inget negativt i 
förändringen utan det viktiga är att kunderna får den efterfrågade produkten. Sedan är det bra 
om man kan behålla en volym så att alla har arbete. För att klara det måste Öhrlings växa. 
Överlag är det viktigt att veta hur utvecklingen på marknaden ser ut för att hela tiden hänga 
med säger Hansson och beskriver de marknadsundersökningar och analyser som Öhrlings 
genomför. En satsning företaget gjort nyligen till följd av revisionspliktens avskaffande är den 
reklamkampanj där de uppger sig vara en visionsbyrå istället för revisionsbyrå.  
 
Avslutningsvis anser Hansson att verksamhetsstyrningen förändrats med tiden på det viset att 
den blivit mer detaljerad exempelvis kan man se ekonomiutfall på respektive kund, utfall på 
arbetsinsats med mera. Det viktigaste med verksamhetsstyrning är att veta vart man vill och 
värdera vad nästa års mål är. Risker på marknaden måste vägas in i budgeten. Hansson tycker 
att budgeten är värd den nedlagda tiden. 

4.5 LRF-konsult 
LRF-konsult är en redovisningsbyrå som inriktar sig på mindre företag i alla branscher med 
upp till 20 anställda. De hjälper till med redovisning, ekonomisk rådgivning och 
affärsutveckling. 
 
Intervjun är genomförd med Mårten Vikner affärschef på LRF-konsult. LRF-konsult är 
indelat i fem geografiska områden som var för sig omsätter ungefär lika mycket samt är 
ungefär lika stora sett till medarbetare. Vikner är affärschef för norra regionen de övriga 
distrikten är södra, sydost, östra och västra. I den norra regionen har Vikner som affärschef ett 
antal chefer under sig då han ensam inte kan ansvara för de cirka 230 anställda. I Umeå där 
Vikner har sitt kontor arbetar 30 medarbetare indelade i team. Vikner har varit anställd inom 
företaget i cirka 15 år varav han haft sin chefsposition i 10 år.  
 
Syftet med LRF-konsults verksamhetsstyrning är att alla ska veta vilka mål företaget har och 
få varje medarbetare att bidra på sitt sätt. Vikner tror inte på att rätta in alla i samma led utan 
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tror på att alla får arbeta fritt inom de ramar företaget sätter upp. Vikner beskriver att LRF-
konsults verksamhetsstyrning grundar sig i en övergripande strategiplan som sträcker sig 
ungefär fem till sju år framåt i tiden. Strategiplanen är ett separat dokument och används som 
en slags färdriktning, den beskriver var företaget vill och vad de strävar mot. Den ses över 
vartannat år och förändras sällan i detalj om det inte skett större förändringar på marknaden 
eller inom företaget. Denna strategiplan kompletteras med en mer detaljerad affärsplan vilken 
dels beskriver tidigare inträffade händelser och även företagets nuvarande situation. 
Affärsplanen planeras för ett och tre år framåt. Den visar på vilka konkreta mätbara mål som 
satts upp och vilka områden företaget ska fokusera på. Områden de valt att fokusera på är 
kompetens, personal, marknad, tillväxt och rådgivning. I affärsplanen finns vissa kvalitetsmål 
som medarbetaren absolut inte får avvika ifrån. För att sedan nå målen bryter man ner dem i 
ett antal aktiviteter. Varje enskild aktivitet är kopplad till ett eller flera mål genom kodning 
och är därför lätta att följa upp. Aktiviteterna kan variera mellan kontoren då de kan ha olika 
sätt att arbeta mot de gemensamma målen vilka utgör ramarna. Vikner beskriver arbetet med 
verksamhetsstyrningen som en röd tråd där strategiplanen är starten.  
 
LRF-konsult använder sig av RIK-samtal vilket är ytterligare ett sätt för dem att styra sin 
verksamhet. RIK står för Resultat, Inriktning och Kompetens. Vikner liknar det med ett 
medarbetarsamtal med skillnaden att det genomförs oftare, närmare bestämt en gång per 
kvartal. Detta hjälpmedel används på alla nivåer i företaget. Under samtalen går de igenom 
tidigare mål och dess utfall för att sedan arbeta vidare med nya mål och aktiviteter. Detta sker 
på individnivå men tanken är ändå att hela tiden sträva mot de övergripande målen i 
affärsplanen. Den ovan nämnda strategiplanen och affärsplanen tillsammans med RIK-
samtalen är de hjälpmedel LRF-konsult använder sig av för att styra sin verksamhet. Dessa 
kompletteras med ekonomiska hjälpmedel som tidrapporteringssystem och ekonomisk budget. 
Vikner menar ändå att pengar in handlar till stor del om hur företaget jobbar med aktiviteterna 
i affärsplanen.  
 
Den ekonomiska budgeten används för att uppnå de ekonomiska målen. Den planeras för ett 
år i taget och revideras nästan aldrig, speciellt inte på individnivå. Budgeten används hårt 
mycket till följd av den bransch man tillhör. Budgeten bryts ner till individnivå och varje 
medarbetare vet vilket mål han eller hon har att uppnå. Klarar företaget den ekonomiska 
budgeten vilken chefen tidigare godkänt kan man vara nöjd med den delen. Uppfyllandet av 
budgetkravet kan sedan spegla den kommande löneökningen vilket gör att Vikner anser att 
lönen är det kanske mest effektiva styrmedlet på individnivå. Vikner tror att medarbetarna 
även om själva budgetarbetet är krävande ändå uppskattar och är nöjda med den. 
Medarbetarna planerar sin budget i team även om ledningen i slutändan går in och gör 
justeringar för att säkerställa att målen uppfylls. Vikner anser att medarbetaren i själva 
budgetarbetet är viktig då de är bäst insatta i kundbeläggningen. Vikner anser att en nackdel 
med budgeten är att den är tidskrävande och när den är gjord och fastställd är den oftast redan 
gammal. Han ser dock inget annat alternativ till att styra de ekonomiska målen. Budgeten är 
ett sätt att analysera verksamheten och är ett stöd för affärsplanen. I budgeten ser företaget om 
de har råd med de aktiviteter vilka vidtas för att nå målen.  
 
De ekonomiska målen är LRF-konsult snabba att styra utifrån exempelvis med hjälp av de 
dagliga tidrapporterna, då ser de hur stor beläggning de har, om de behöver öka eller minska 
volymerna. Andra mål är betydligt trögare att arbeta med då exempelvis information från 
medarbetarundersökningar och kundundersökningar tar längre tid att få in. Det lättaste att 
mäta och styra utifrån är resultatet. Når kontoret inte målen eller har stora avvikelser så krävs 
ett stort arbete gällande förklaringar och åtgärdsplaner vilket gäller igenom hela 
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organisationen. Det är svårare med de mjuka målen då företagets agerande utåt kanske måste 
ses över. 
 
Fördelar med LRF-konsults sätt att styra verksamheten är att medarbetarna blir delaktiga 
oavsett nivå. Med hjälp av LRF-konsults valda hjälpmedel är det lätt att kommunicera vad 
företaget vill och vad företaget står för. Hade företaget istället valt att styra med det 
balanserade styrkortet tror Vikner att verksamhetsstyrningen hade blivit än mer tydlig, 
strukturerad och konkret. 
 
I och med revisionspliktens avskaffande kommer företaget att göra en större revidering av 
strategiplanen då händelsen ses som en av de större i branschen. Förändringen ser Vikner 
både som positiv och negativ för LRF-konsult som företag. Han menar att konkurrensen 
kommer att öka då en stor del av revisorernas arbete kommer att försvinna. LRF-konsult 
klarar sig dock lindrigt undan då de till skillnad från andra redovisningsbyråer inte har några 
revisorer i organisationen. Positivt med förändringen är att efterfrågan av ekonomisk 
rådgivning kommer att öka och ge redovisningskonsulterna ökat ansvar samt fler timmar.  
 
Vikner ser en förändring i företagets styrning under de senaste åren då de börjat arbeta mer 
med långsiktiga mål som kvalitet. Tidigare var de kortsiktiga målen som att hinna färdigt med 
en deklaration i tid det man strävade mot. Vidare poängterar Vikner att balansen mellan 
kortsiktiga och långsiktiga mål är betydande. De kortsiktiga målen är lätta att mäta vilket är 
bra för fokuseringen på det dagliga arbetet men i det långa loppet utvecklar de inte företaget. 
Det är farligt att borra ner huvudet i skrivbordet – blicken måste höjas. LRF-konsult har 
tidigare provat att styra och planera aktiviteter och timmar kund för kund men tiden de lade 
ner var inte värd nyttan. De har även försökt att styra budgetlöst under ett år för cirka fyra till 
fem år sedan. Vikner ger tydliga indikationer på att det inte var bra. De försökte styra utifrån 
föregående år men det blev konstigt då de inte kan ta för givet att föregående år var ett 
normår. Visserligen var det ett snabbt sätt att följa upp och företaget kom undan grundarbetet 
men det lönade sig inte i längden.  
 
Under hela intervjun återkommer Vikner till ett antal viktiga punkter som att målen ska vara 
tydliga så att alla känner igen sig mot vad man strävar. Tydlighet är även viktigt så att 
ledningen tror på det de förmedlar och talar samma språk. Begränsning så att aktiviteterna blir 
realistiska att uppnå. Risken med att vara allt för ambitiös och inte begränsa aktiviteterna är 
att det blir svårt att följa upp. Detaljnivån får inte bli för djup utan det måste finnas en balans. 
Vikner anser att verksamhetsstyrning är viktigt för alla företag som har personal då det är 
viktigt att få dem delaktiga och motiverade. Verksamhetsstyrning tar tid men nyttan man drar 
är helt klart värd den tiden. Det är svårt med verksamhetsstyrning och det gäller att hitta sin 
egen väg även om man influeras av andra. 

4.6 KPMG 
KPMG är en revisionsbyrå som erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG 
är störst på börsbolag i allmänhet och arbetar med ett antal av de riktigt stora företagen i 
Umeå som exempelvis Komatsu, Armstrong och Ålö. 
 
Intervjun är genomförd med Helen Sundström Hetta kontorschef på KPMG i Umeå. 
Sundström Hetta har arbetat inom företaget i ett år. KPMG har kontor i hela landet och i 
Umeå är de 11 medarbetare vilka Sundström Hetta utan mellanled har personalansvaret för.  
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Sundström Hetta beskriver KPMGs verksamhetsstyrning ytligt då den ligger mer centralt och 
ingen på kontoret arbetar administrativt med den. Kontoret i Umeå är mer en resultatenhet och 
operativ verksamhet som har till uppgift att leverera och ta marknadsandelar. En affärsplan 
upprättas men på mer central nivå där kontorscheferna inte är med och fattar besluten. 
Sundström Hetta anser sig vara rekryterad för att leverera. KPMG är stora i landet men i 
Umeå är man inte där än därför är målet tillväxt och ta marknadsandelar. Inom en 
tvåårsperiod ska kontoret vara 20-25 personer. Ett delmål i detta är att kontoret ska utöka med 
ett antal uppdrag det här året. Andra mål som resultat får då ge vika och läggs på andra 
kontor. Sundström Hetta menar att alla kontor inte utvecklas samtidigt. På lång sikt är det 
självklart att det är resultat man strävar efter.  
 
Sundström Hetta uttalar sig om att budgeten bör bygga på utfall för att den ska vara till nytta. 
Ordet budget är inget hon egentligen vill använda då hon anser det förlegat och föredrar att 
kalla det rullande prognos eller utfallsprognos. Den rullande prognosen planeras för ett år 
framåt på föregående utfall men den kan ändras under tiden. Sundström Hetta säger att många 
företag budgeterar från noll men att hon personligen föredrar att styra utifrån utfallet och 
sedan rulla det framåt. Viljan finns alltid att bli bättre än föregående utfall speciellt i tider med 
hård konkurrens. Då omvärlden förändras så otroligt fort menar Sundström Hetta att det är 
viktigt med flexibilitet och samtidigt se till tidigare utfall för att kunna ta nästa steg. Budget 
förknippar hon med att allt görs från noll och förankring i verkligheten saknas.  
 
Är man på väg ner i en lågkonjunktur kan en åtgärd vara att vi ser till att rapportera in våra 
tider i systemet så fort som möjligt. Då vet vi tidigare var vi befinner oss, intäkterna syns och 
åtgärderna kan vidtas snabbare. Tidrapportering sker veckovis medan resultaten följs upp per 
månad. Varje medarbetare vet sin debiteringsgrad och följs även upp på individnivå men 
Sundström Hetta tittar framförallt på kontorets helhet. Den rullande prognosen följs strikt 
även om avvikelser kan förekomma. Ett företag i tillväxt vet inte hur nästa dag och år ser ut 
men är du ett stabilt företag är avvikelserna lättare att parera genom exempelvis 
personalkostnader. Antal uppdrag styr med andra ord personalantalet vilket är typiskt för den 
här branschen. Når kontoret inte målen är det personrelaterat och man får titta på om det kan 
vara ledningen på kontoret det beror på. Företaget använder sig även av medarbetarsamtal och 
ser det som ett sätt att styra, men Sundström Hetta strävar mer mot att löpande föra en dialog 
med respektive medarbetare så fort det uppstår en situation som behöver hanteras.  
 
Revisionspliktens avskaffande menar Sundström Hetta klart kommer att innebära förändringar 
men hon ser inte det som ett problem, då KPMG inte är en organisation som är fast i revision. 
Basen i stora uppdrag gör att de kan säkerställa fortsatta revisionsuppdrag. Ändå kommer 
KPMG att komplettera med att få in mer personal och uppdrag inom redovisning.  
 
Sundström Hetta tycker att verksamhetsstyrningen har förändrats genom tiden på det sätt att 
personen som rekryteras idag har en annan profil. Det är en säljprocess vi sysslar med och 
kundkontakten är viktig därför är social kompetens viktig vid rekrytering. Att behålla kunder 
samtidigt som att få in nya kunder är avgörande. Sundström Hetta ser inte att själva 
verksamhetsstyrningen förändrats utan hon tror mer på att personerna man rekryterar har 
förändrats. Att företaget har en bra atmosfär beror på de personer man rekryterar men det är 
även viktigt att de trivs med sina arbetsuppgifter och känner sig motiverade. Allt handlar i 
slutändan om resultat och kravet på det har inte minskat.  
 
Målen på lång sikt ligger mer centralt på KPMG där man ser var företaget strävar på lång sikt 
däremot jobbar vi mer kortsiktigt på kontoret i Umeå och har ett mer konkret mål som är att 
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leverera tillväxt. Man kan säga att det är mer ”basic business” på kontoret. Balanserat styrkort 
finns inom KPMG men när det når Sundström Hetta som kontorschef i Umeå är målet mer 
konkret. Hon är inte delaktig i den högsta målsättningen men hon vet att det är nog så viktigt 
för henne att behålla personalen. 
 
 



 Analys 
___________________________________________________________________________ 

36 
 

5. Analys 
 
I detta kapitel jämför vi resultatet från vår empiriska studie med vår teori. Vi analyserar först 
det enskilda företagets sätt att styra verksamheten. Sedan jämför vi i den övergripande 
analysen likheter och skillnader mellan bankerna, mellan revisions/redovisningsbyråerna 
samt mellan dessa två branscher. Sist analyseras hur företagen tar hänsyn till 
omvärldsförändringar. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Analys Handelsbanken 
Handelsbanken arbetar decentraliserat vilket innebär att den verksamhet som bedrivs anpassas 
lokalt till de förutsättningar som finns. Kostnadsfokus är sedan länge tydligt i deras 
företagskultur. Budget är inget Handelsbanken säger sig syssla med utan de tittar mer på 
relationen mellan kostnader och intäkter. Hansi ser budgeten mer som ett ryggstöd och menar 
på att det är lätt att man lutar sig tillbaka när den är uppfylld. Hansi ser fördelar med 
Handelsbankens sätt att styra då de aldrig uppnår ett på förhand bestämt mål vilket gör att de 
aldrig kan slå sig till ro. En av de punkter Wallander kritiserar i sin bok gällande budgeten är 
just att den anses skapa låsningar. En annan punkt han kritiserar är att den är arbetsam. 
Handelsbanken har kapat bort budgeten av den orsaken att den inte fyller något syfte mer än 
att den tar tid. Här ser vi att Handelsbanken fortfarande ställer sig kritiska till budgeten och 
därför inte använder sig av den som styrhjälpmedel på kontoret i Umeå  
 
Handelsbanken använder i sin verksamhetsstyrning en verksamhetsplan vilken används som 
en karta för att leda företaget i rätt riktning. Verksamhetsplanen innehåller olika 
fokusområden och de aktiviteter som är nödvändiga. Vi bedömer att Handelsbankens 
verksamhetsplan är en form av styrkort där fokusområden kan ses som olika perspektiv. Inom 
fokusområdena arbetar man med aktiviteter vilka kan ses som styrkortets mål. 
Handelsbankens syfte med verksamhetsstyrningen är att bibehålla en god lönsamhet eller att 
bli mer lönsamma vilket även är grundläggande i verksamhetsplanen. För att nå denna 
lönsamhet ligger mer långsiktiga mål bakom exempelvis måste medarbetaren trivas och 
kunderna vara nöjda. Härmed ser vi att kundnöjdheten och medarbetarens trivsel är viktiga 
delar i Handelsbankens sätt att styra. I vår teori får detta stöd i det balanserade styrkortets 
kundperspektiv där kunden sätts i fokus och kundtillfredställelse är viktigt samt i 
medarbetarperspektivet där det läggs fokus på medarbetaren och hur denne upplever arbetet. 
Inom perspektiven arbetas mål och mått fram vilka måste uppnås för att nå dit företaget 
strävar enligt Kaplan och Nortons teori. Detta gör Handelsbanken med hjälp av ett 
kvalitetsindex, där kundnöjdheten följs upp, och arbetsmiljöbedömningar, där de kan se hur 
nöjd medarbetaren är. I och med det vi ovan nämnt är detta de mål och mått Handelsbanken 
använder sig av för att nå deras grundläggande syfte.  

5.2 Analys Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar bygger sin verksamhetsstyrning på en strategi som planeras för tre år framåt 
och som sedan bryts ner till en ettårig affärsplan. I affärsplanen tittar företaget på nyckeltal, 
fokusområden och vilka mål som ska sättas upp. Sedan utmynnar strategin och affärsplanen i 
riktlinjer för budgetarbetet. Vi bedömer att den här delen med Länsförsäkringars sätt att styra 
stämmer överens med Mattsons teori om framtagandet av det balanserade styrkortet. Där 
beskriver han framtagandet av styrkortet vilket börjar med att företagets vision och strategi 



 Analys 
___________________________________________________________________________ 

37 
 

bryts ner till perspektiv och sedan fortsätter med att brytas ner för att sist återkopplas till 
visionen.  
 
Ett styrhjälpmedel Länsförsäkringar använder sig av är budget vilken de planerar för ett år 
framåt. Uppbyggnaden av budgeten beskriver Larsson startar högre upp i organisationen för 
att sedan gå neråt och ge varje avdelning möjlighet att säga sitt innan den slutligen beslutas av 
styrelsen. Att bygga upp en budget på detta sätt bedömer vi är att använda sig av den iterativa 
budgetprocessen vilket vi finner stöd för i vårt teorikapitel. Revidering av budget gör 
Länsförsäkringar endast vid större händelser eftersom det ligger ett styrelsebeslut bakom den. 
Därför bedömer vi med stöd av Greves teori att Länsförsäkringars budget inte kan liknas med 
en reviderad budget där han beskriver att vid användandet av den typen av budget gör 
företaget ständigt revideringar då nya förutsättningar ger sig till känna. Vi bedömer istället att 
Länsförsäkringar använder sig av en fast budget i och med att de endast reviderar den vid 
större förändringar. Detta stödjer vi med hur Greve beskriver en fast budget, att den upprättas 
en gång per år.  
 
Larsson beskriver en pågående förändring i deras verksamhetsstyrning på kontoret i Umeå 
vilken handlar om att införa ett nytt koncept, ROM vilket står för Resultat Orienterad 
Management. Riktigt tuffa barriärbrytande mål sätts upp för att sedan brytas ner till mål vilka 
ska uppnås inom två månader. Larsson liknar ROM med det balanserade styrkortet och 
nämner perspektiv såsom tillväxt, finansiella och kund. Med ROM blir det mer uppföljning av 
aktiviteter än siffermässig resultatuppföljning vilket även leder till att hänsyn tas till de mjuka 
bitarna säger Larsson. Vi håller med Larsson i hans koppling mellan ROM och det 
balanserade styrkortet om vi väljer att se ROM på hans sätt. Däremot när vi ser till den teori vi 
funnit gällande ROM bedömer vi att det kan ses som ett eget styrhjälpmedel eller en del i det 
balanserade styrkortet. ROM-modellens centrala del anser vi vara hänsynstagande till 
medarbetaren. Det balanserade styrkortet ser vi mer som en balans mellan olika delar där 
hänsyn även tas till andra aspekter.  

5.3 Analys Nordea  
Ejelöv beskriver Nordeas verksamhetsstyrning med de tre storheterna kund, personal och 
ekonomi. Dessa tre storheter bedömer vi kan liknas med det balanserade styrkortets 
perspektiv. Perspektiven i det balanserade styrkortet som direkt kan liknas med storheterna i 
Nordeas verksamhetsstyrning är kundperspektivet, medarbetarperspektivet och det finansiella 
perspektivet. Inom perspektiven i det balanserade styrkortet arbetas mål och mått fram vilka 
måste uppnås för att nå dit företaget strävar137. Teorin stämmer med det Ejelöv beskriver, att 
Nordea inom de tre storheterna arbetar med mål. Inom storheten kund som vi jämför med det 
perspektiv Kaplan och Norton benämner kundperspektivet använder sig Nordea av ett CSI, 
Custumer Satisfaction Index, för att se hur kunderna uppfattar företaget. I 
medarbetarperspektivet, viket kan ses som det balanserade styrkortets femte perspektiv, läggs 
fokus på medarbetaren och hur den upplever arbetet138. Medarbetarperspektivet jämför vi med 
Nordeas storhet personal. Även i denna storhet använder Nordea sig av ett index för att styra 
verksamheten. Indexet som används inom storheten personal är ett ESI, Employee 
Satisfaction Index. Den tredje storheten hos Nordea vilken är ekonomi jämför vi med 
styrkortets finansiella perspektiv. Det finansiella perspektivet handlar om tillväxt och 

                                                 
137 Mattsson, Balanserad verksamhetsstyrning – utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga 
fastighetsföretaget 
138 Kullvén, Ekonomisk styrning, grunder och perspektiv 
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lönsamhet. I storheten ekonomi använder man ett antal KPI, Key performance index, vilka 
ska bidra till att Nordea ska utvecklas på ett positivt ekonomiskt sätt. 
 
Ejelöv menar att Nordea inte alltid styrt på samma sätt. Tidigare var budgeten mer intressant 
och företaget petade mer i sådant som man på senare tid funnit relativt ointressant. Ejelöv 
menar vidare att det är ”dötid” att räkna på sådant som inte genererar intäkter. Denna kritik är 
inget vi finner stöd för i vår teori utan för oss är det ytterligare en aspekt företag bör ta hänsyn 
till vid sitt val av styrhjälpmedel.  

5.4 Analys Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Verksamhetsstyrningen på Öhrlings beskrivs mycket kring en budget. Ett av de moderna 
syftena med en budget är åtagande där man delegerar ansvar139. Detta syfte får stöd i vårt 
empiriska material där Hansson menar att budgeten är ett bra hjälpmedel för att göra 
medarbetaren medveten om sin egen situation. Den kritik Wallander riktat mot budgeten där 
han menar att budgeteringen anses vara mycket arbetsam håller Hansson med om dock tycker 
Hansson att budgeten är värd den nedlagda tiden.  
 
Ändringar i budgeten genomför inte Öhrlings under det löpande året därmed stödjer det 
Greves teori om den fasta budgeten. Vi bedömer att Öhrlings sätt att ta fram budgeten är med 
hjälp av den iterativa processen då medarbetaren är delaktig men gruppchefer i slutändan gör 
justeringar. Enligt Kullvéns teori är den iterativa budgetprocessen en kombination av 
uppbyggnadsbudgetering och nedbrytningsbudgeten där ledningen sätter ramarna och 
medarbetarna sedan får tycka till innan ledningen slutligen har sista ordet. 
 
Öhrlings har en affärsplan vilken innehåller tre perspektiv. Hansson benämner dessa vid 
firmans perspektiv, medarbetarnas perspektiv och kundernas perspektiv. Perspektivens 
styrkor och svagheter utvärderas genom en SWOT-analys. Perspektiven har tydliga mål vilka 
bryts ner. Detta speglar Kaplan och Nortons teori om hur det balanserade styrkortet är 
uppbyggt. Firmans perspektiv jämför vi med det balanserade styrkortets finansiella perspektiv 
vilket visar ägarnas förväntningar på tillväxt och lönsamhet. Medarbetarens personliga 
utveckling är ett mål vilket inte är mätbart i pengar och Hansson anser att det hör till 
medarbetarnas perspektiv. Just detta mål bedömer vi vid en jämförelse med det balanserade 
styrkortet i teorin hör mer hemma i det perspektiv Kaplan och Norton benämner lärande- och 
tillväxtperspektivet. I detta perspektiv ligger fokus på företagets utveckling och det är viktigt 
att ta till vara på och utveckla medarbetaren140. Kundernas perspektiv jämförs naturligt med 
det balanserade styrkortets kundperspektiv där fokus ligger på kunden. 

5.5 Analys LRF-konsult 
Vi bedömer att det finns likheter med det balanserade styrkortet i teorin och LRF-konsults 
verksamhetsstyrning. Framtagandet av ett balanserat styrkort inleds med att fastställa en 
vision och strategi som sedan bryts ner i perspektiv141. Inom LRF-konsult har de i sin 
verksamhetsstyrning som grund en strategiplan vilken de arbetar fram för fem till sju år 
framåt i tiden. Strategiplanen kompletteras med en affärsplan som arbetas fram för ett och tre 
år framåt och visar vilka områden de ska fokusera på samt vilka konkreta mätbara mål de har. 
För att kunna nå dessa mål bryts de ner i ett antal aktiviteter och genom kodning är de lätta att 

                                                 
139 Svensson, Svensson, Förstå bokslut budget och redovisning 
140 Kullvén, Ekonomisk styrning, grunder och perspektiv 
141 Mattsson, Balanserad verksamhetsstyrning – utvecklad målformulering med styrkort i det offentliga 
fastighetsföretaget 
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följa upp. Detta ser vi som ett orsak-verkan samband vilket hjälper företag att koppla sin 
strategi till ett balanserat styrkort. Vikner tror att deras verksamhetsstyrning hade blivit än 
mer tydlig, strukturerad och konkret om de använt sig av balanserat styrkort. Som vi ovan 
nämnt bedömer vi att det finns likheter med styrkortet men som Vikner säger skulle det vara 
till fördel för LRF-konsult om de skulle strukturera upp sin styrning i ett balanserat styrkort.  
 
LRF-konsult använder sig av budget som styrhjälpmedel vilken planeras för ett år i taget och 
sällan revideras. Detta gör att vi med stöd av Greves teori bedömer LRF-konsults budget som 
fast. LRF-konsults sätt att arbeta fram sin budget bedömer vi sker med den iterativa processen 
i enlighet med Kullvéns teori. Kullvén beskriver iterativa budgetprocessen är en kombination 
av uppbyggnadsbudgetering och nedbrytningsbudgeten där ledningen sätter ramarna och 
sedan får medarbetarna tycka till innan ledningen slutligen har sista ordet.  
 
Vikner anser att en nackdel med budgeten är att den är tidskrävande och ofta redan gammal 
då den fastställs. Jan Wallander tar upp just detta i sin kritik mot budgeten, att den är mycket 
arbetsam och att den kräver detaljerade indata som snabbt föråldras. Enligt Svensson och 
Svensson är ett av budgetens traditionella syften att planera inför framtiden. Enligt vår studie 
vid LRF-konsult finner vi stöd för denna teori då de ser budgeten som ett sätt att analysera 
verksamheten och ett stöd för deras affärsplan vilken de planerar för ett och tre år framåt.  

5.6 Analys KPMG 
Då KPMG har sin verksamhetsstyrning mer centralt får vi en väldigt ytlig bild av den. 
Sundström Hetta säger att det finns ett balanserat styrkort inom KPMG men att då det når 
henne är nerbrutet i ett mer konkret mål.  Kontoret i Umeås uppgift är framförallt att leverera 
och ta marknadsandelar. Kontoret arbetar med delmål för att nå målet tillväxt. Vi kan i 
KPMGs verksamhetsstyrning tydligt urskilja ett perspektiv likt teorin om det balanserade 
styrkortet. Detta är det finansiella perspektivet då Sundstöm Hetta beskriver att allt i slutändan 
handlar om resultat även om de just nu fokuserar på tillväxt. Det finansiella perspektivet 
handlar om ägarnas förväntningar på tillväxt och lönsamhet142. Medarbetarperspektivet ger sig 
uttryck i vårt empiriska material, dock inte lika tydligt, då Sundström Hetta använder sig av 
medarbetarsamtal som en del i att styra verksamheten.  
 
Sundström Hetta förknippar budgeten med att den saknar förankring i verkligheten då hon 
anser att den görs från noll. Själv föredrar hon att styra från utfallet och sedan rulla det framåt. 
Detta sätt att styra vill hon kalla rullande prognos eller utfallsprognos. De skillnader vi kan se 
mellan rullande prognos och budget är att prognoserna innehåller mindre detaljer och går 
fortare att få fram. I och med att hon inte nämner något om dessa skillnader bedömer vi att det 
är en budget de använder sig av. Denna planeras för ett år framåt men kan ändras under tiden 
därför bedömer vi att det är en reviderad budget. Detta finner vi stöd för i vår teori där en 
reviderad budget beskrivs som att företag tar hänsyn till löpande förändringar och får en bättre 
anpassning till verkliga förhållanden. 
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5.7 Övergripande Analys 
I enlighet med vårt teorikapitel visar vår empiri på att styra ett företag är en svår uppgift som 
kräver mycket tid och resurser. Varje företag behöver ett styrhjälpmedel för att lyckas med en 
effektiv styrning enligt Bergstrand. I enlighet med detta visar vår empiriska studie på att alla 
företag vi studerat använder någon form av styrhjälpmedel. Undersökningar har visat att det 
blir allt viktigare att koncentrera sig på icke- finansiella mål då traditionella styrhjälpmedel 
som budget inte utvecklar företaget och anses som föråldrat143. Alla företag i vår studie har 
någon slags ekonomisk uppföljning och använder sig av finansiella mål. Hur de finansiella 
målen sedan uttrycker sig varierar mellan de olika företagen. Några arbetar med de finansiella 
målen inom ett perspektiv eller inom något de kallar företagets storheter. Andra finner sina 
finansiella mål i den traditionella budgeten. Budgeten är vanligt förekommande i de studerade 
företagen även om de flesta väljer att inte kalla det budget på grund av att de anser ordet 
budget som gammalmodigt, förlegat med mera. Två av de studerade företagen inom 
revision/redovisning utrycker tydligt att budget är ett självklart styrhjälpmedel för dem att 
arbeta med. Samtidigt utrycker de att budgeten är tidskrävande men att de inte ser något 
alternativ till den. Vidare anser de även att budgeten är viktig för att få medarbetaren delaktig. 
Detta stödjer Kullvéns teori om att budget är ett naturligt verktyg att arbeta med för att få 
synpunkter från medarbetare på olika nivå. 
 
Enligt vår empiriska studie bedömer vi att budgeten som styrhjälpmedel lämpar sig bättre 
inom revisions/redovisningsverksamhet där budgeten följs väldigt strikt och ofta används 
ända ner på individnivå. Sättet de arbetar med exempelvis debiterbar- och ickedebiterbar tid 
är en av de största anledningarna till att tillämpningen av budget känns naturlig. LRF-konsult 
har tidigare provat att styra utan budget men de återgick snart till att använda sig av budget 
igen vilket understryker vår åsikt om att budgeten lämpar sig i den här typen av verksamhet. 
Öhrlings är väldigt bestämda och uttrycker att använda budget är rätt väg att gå. Detta får oss 
att fundera på om budgeten kanske ändå inte är värd den omfattande kritik den blivit utsatt av. 
Bankerna vi studerat bedömer vi vara mer kritiska till den traditionella budgeten. En av de 
största kritikerna till budgeten är Jan Wallander som tidigare var chef på Handelsbanken och 
därför faller det sig naturligt att detta lever kvar i deras företagskultur. Att de andra två 
studerade bankerna valt att gå en liknande väg och inte använda sig av den traditionella 
budgeten bedömer vi har att göra med den verksamhet de bedriver. Enligt vår empiriska 
studie bedömer vi att de ekonomiska målen företagen vi studerat använder sig av kan placeras 
i det finansiella perspektivet oavsett om de använder sig av budget eller något annat. 
 
I det balanserade styrkortet återfinns det finansiella perspektivet som vi ovan nämnt men även 
kundperspektivet, interna processperspektivet, lärande- och tillväxtperspektivet samt ibland 
även medarbetarperspektivet. Även om de studerade företagen inte har ett uttalat balanserat 
styrkort kan vi ändå urskilja några perspektiv i varje företag. De icke-finansiella målen kan 
även de härledas till något av perspektiven. De flesta av de studerade företagen ser till 
kunderna och även medarbetarna i någon mening. Enligt Ax och Höier förekommer inte alltid 
alla perspektiv i alla företag utan det är något företagen noga arbetar fram utefter sin situation. 
Vi bedömer att de studerade företagen inte använder sig av ett balanserat styrkort genom att 
läsa ”skolboken” utan att de har sina egna idéer och en företagskultur vilket bidrar till deras 
sätt att styra sin verksamhet och ofta liknar grunderna i styrkortet. 
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Samtliga mått i ett balanserat styrkort måste vara kopplade till de finansiella målen 
exempelvis kundtillfredsställelse. Den empiriska studien stödjer detta då det framkommit att 
nöjda kunder och nöjda medarbetare är grunden till ett företags lönsamhet. Ett exempel på 
detta är när Ejelöv presenterar Nordeas storheter i en pyramid där ekonomi placeras överst det 
stödjer även teorin om att kopplingen är viktig.  
 
Ett företag strävar efter att vara det ledande företaget inom termer av lönsamhet, avkastning 
och tillväxt och därför benchmarkas det internt och externt. Kundnöjdhet och 
marknadsandelar är även områden som benchmarkas.144 Enligt Ejelöv benchmarkas Nordeas 
kontor i Umeå mot andra kontor i Sverige. Hela koncernen kan på så vis se vad kontoret i 
Umeå gör för att förbättra exempelvis kundnöjdheten. Nordea är även det enda företaget i 
studien som nämner att de använder sig av begreppet benchmarking men enligt vår empiriska 
studie ser vi även att Handelsbankens kontor i Umeå jämförs med andra kontor i Sverige. 
 
För att ett företag inte ska hamna i kris krävs en långsiktig planering enligt Mattsson. I vår 
empiriska studie har detta visat sig då två av de tre studerade företagen inom 
revisions/redovisningsbranschen planerar långsiktigt och nämner planer på upp till sju år 
framåt i tiden. Hur det ser ut på KPMG fick vi inget tydligt svar på då verksamhetsstyrningen 
ligger centralt men Sundström Hetta nämner ändå att det finns en långsiktig planering. 
Bankerna har i sin verksamhetsstyrning svårt att planera långsiktigt då det inom den 
branschen sker så snabba förändringar145.  Handelsbanken och Länsförsäkringar uttrycker sig 
i enlighet med detta att branschen i sig gör det svårt att planera långsiktigt. Dock har alla tre 
studerade banker en form av en långsiktig plan men de ser inte lika långt fram i tiden som de 
studerade företagen inom revision/redovisningsbranschen. 
 
I dag ställs det högre krav på företags öppenhet mot omvärlden och verksamhetsstyrningen 
måste kunna hantera omvärldsförändringar enligt Lindvall. Handelsbanken uttrycker sig i 
enlighet med detta att en nyckelfaktor i framtiden är att vara flexibel och snabbt kunna vidta 
åtgärder vid omvärldsförändringar. Enligt en studie av Hussain (2003) påverkas målen i 
verksamhetsstyrningen i högsta grad av förändringar i omvärlden. Det har framkommit av 
bankerna i vår empiriska studie att det fokuserar på icke-finansiella mål vilket vi finner stöd 
för i vårt teorikapitel, där visar en studie på att icke-finansiella mål blir vanligare under stabila 
ekonomiska förhållanden och ges större möjligheter146. Bankerna är just nu inne i en positiv 
trend och vi befinner oss i en högkonjunktur vilket vi bedömer är bidragande till att bankerna 
i dagsläget kan fokusera på icke-finansiella mål. Den motsägande studien kan därmed vår 
studie inte styrka. Denna studie vilken genomfördes på svenska banker har visat att tonvikten 
ligger på att mäta finansiella mål147.  
 
Omvärldsförändringarna påverkar även revisions/redovisningsbranschen. I dagsläget står 
dessa inför stora omvärldsförändringar i och med revisionspliktens avskaffande. Alla företag 
vi studerat inom revisions/redovisningsbranschen är medvetna om förändringen men ingen av 
dem är oroliga för förändringen utan anser sig förberedda sedan länge. LRF-konsult menar att 
de egentligen inte påverkas särskilt mycket då de inte har några revisorer i organisationen. 
KPMG har basen i stora uppdrag vilket säkerställer fortsatta revisionsuppdrag. Öhrlings 
menar att de är förberedda genom att de kommer att utveckla sin affärsservice- och 
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redovisningsverksamhet. Vår empiriska studie tyder på att Öhrlings är det mest utsatta av de 
tre studerade revisions/redovisningsbyråerna. Detta på grund av att de i grund och botten är en 
revisionsbyrå och att de inriktar sig på företag vilka tenderar att slippa revisionsplikten. Vår 
empiriska studie visar även att Öhrlings har störst förberedelse inför vad som komma skall då 
de bland annat just genomfört den omfattande reklamkampanjen.  
 
Ett problem inom företag är ofta ledningens kommunikation till medarbetaren om i vilken 
riktning företaget strävar och vad den enskilda medarbetaren kan göra för att sträva åt rätt håll 
enligt Amaratunga. Det har i enlighet med detta framkommit i vår empiriska studie att några 
av de studerade företagen påpekar att tydlighet är viktigt i företagets styrning. Målen ska vara 
tydliga så att alla vet åt vilket håll företaget strävar samtidigt som ledningen måste vara 
överens om vad som ska kommuniceras är åsikter som framkommit i vår empiriska studie. Ett 
annat problem för ledningen är att kunna motivera personalen till bra prestationer samtidigt 
som de måste sätta ambitiösa mål enligt Donlon. I vår empiriska studie uttalar sig LRF-
konsult om att begränsning av antal aktiviteter är viktigt. Om ett företag inte begränsar sig är 
risken att det blir svårt att följa upp vilket vi bedömer kan leda till motivationsbrist med mera 
för medarbetaren.   
 
I vårt empiriska material kan vi se att verksamhetsstyrningen har förändrats på olika sätt. 
Företag antyder att de inte ”petar” i budgeten som de gjorde tidigare. I ett av de studerade 
företagen fokus har gått från kostnadsfokus till ett mer intäktsskapande då man har 
centraliserat sin verksamhet för att kapa kostnader och effektivisera verksamheten. Vi har 
ändå fått se att de finns företag som arbetar decentraliserat och föredrar det sättet att styra då 
varje marknad är unik. Ett annat sätt företag beskriver förändringen på är att man idag mer ser 
till den personal man rekryterar då det är en säljprocess de sysslar med och social kompetens 
därför är viktig. Ett av de studerade företagen inom revision/redovisningsbranschen anser att 
tidigare var det mer kortsiktiga mål som gällde men att man idag har börjat arbeta mer med 
långsiktiga mål. Även om det finansiella tänket lever kvar bedömer vi att företag har börjat ta 
hänsyn till andra aspekter. I enlighet med vad Otley säger kommer behovet av finansiell 
information leva kvar även om huvudrollen den tidigare haft minskar. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kunnat dra utifrån vad som presenterats i 
uppsatsen. Vi återkopplar till vår problemformulering och vårt syfte. I detta kapitel ger vi 
även förslag till vidare forskning. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
Genom studiens gång kan vi se att de företag vi studerat använder sig av olika tekniker för att 
styra sin verksamhet, det finns inte bara en väg att gå, utan det varierar. Det är inte teorierna 
som styr hur verksamheten ska styras, utan företagen i vår studie har själva valt sitt eget sätt 
att styra. De flesta av de studerade företagen använder sig av något av de styrhjälpmedel vi 
tagit upp i vår teori. En del av dem använder sig helt av ett specifikt styrhjälpmedel medan 
andra har implementerat delar av det för att styra sin verksamhet. 
 
Vi kan dra slutsatsen att de som använder sig av budget som styrhjälpmedel använder sig av 
den Greve beskriver som fast. KPMG är ett undantag då vi bedömer att de använder sig av en 
reviderad budget. Den fasta budgeten upprättas en gång per år, i och med detta blir vi inte 
överraskade av att denna är den vanligaste förekommande formen av budget då de flesta anser 
att budgeten som styrhjälpmedel är tidskrävande. Den iterativa processen är den vanligaste 
bland de studerade företagen och det känns naturligt i och med att alla i 
organisationsstrukturen får vara med och tycka till, så väl styrelse som medarbetare. Detta tror 
vi både utvecklar företaget och den enskilde medarbetaren. En annan slutsats vi kan dra är att 
budget lämpar sig bättre inom revisions/redovisningsverksamhet än vad den gör inom 
bankverksamhet.  
 
Dagens samhälle ser vi som konkurrensutsatt och därför måste företag ta in aspekter som 
kundens behov och även medarbetarens behov för att höja sin kompetens och vara 
konkurrenskraftiga. De flesta studerade företagen arbetar på något sätt med andra delar än 
bara den ekonomiska biten. I analysen kopplade vi de studerade företagens olika sätt att ta 
hänsyn till detta med teorin och vi ser att de ofta har delar som liknar ett balanserat styrkort. 
Den ekonomiska delen är viktig men för att spetsa denna krävs det att företaget arbetar med 
andra aspekter som är tydligt kopplade till att stärka denna del. 
 
ROM-modellen bedömer vi vara för smal för att enskilt användas som styrhjälpmedel även 
om vi anser att grund idén är bra. 
 
Mer eller mindre förändras omvärlden dagligen och för att ett företag ska kunna hänga med 
gäller det att de är flexibla och bra på att anpassa sin verksamhetsstyrning. Vi har tydligt fått 
se att omvärldsförändringar påverkar företag i vår studie då de just nu pågår en debatt om hur 
omfattande revisionspliktens avskaffande kommer att bli. Revisions/redovisningsbyråerna 
påverkas olika av denna förändring. Öhrlings är det företag vi studerat som vidtar mest 
åtgärder i och med detta då de dels styr om verksamheten mer mot redovisning och 
affärsservice och dels pågår en omfattande reklamkampanj. De två andra byråerna påverkas 
inte av samma omfattning då de har andra inriktningar. Med tanke på att så stor del av de 
svenska aktiebolagen inte längre behöver revideras är vi förvånade att 
revisions/redovisningsbyråerna tar förändringen med ett sådant lugn.  
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Att planera långsiktigt är svårt för företag och i vår studie har vi sett att det är svårast för 
bankerna i och med att deras verksamhet är mer utsatt för förändringar än 
revision/redovisningsbyråerna.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Vi tycker det vore intressant att utveckla vår studie med att även studera andra branscher? 
Styr exempelvis tillverkande företag sin verksamhet annorlunda än företag inom 
tjänstebranschen? Och hur ser det ut i den offentliga verksamheten där anslagstänket finns? 
Ytterligare en intressant aspekt vore att se hur medarbetaren ser på och uppfattar företagens 
verksamhetsstyrning. Har den enskilde medarbetaren samma syn som ledningen i företaget, 
och känner sig medarbetaren delaktig i de mål företagen sätter upp? 
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7. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att bedöma uppsatsen utifrån de valda sanningskriterierna: 
giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 
___________________________________________________________________________ 
  
För att bedöma att målen med studien är uppfyllda använder sig forskaren av olika 
sanningskriterier utifrån det tillämpade angreppssättet.148  

7.1 Giltighet 
Kriteriet giltighet handlar om att tillräckligt med data måste samlas in och att teorierna täcker 
det studerade problemet. Teorierna är inte ogiltiga i sig även om de inte täcker problemet men 
forskaren kan behöva komplettera med ytterligare teorier. De kan alltid utvidgas eller 
förbättras i och med att varje avslutad studie enbart är ett led i en fortlöpande 
kunskapsutvecklingsprocess.149 Vi bedömer att de teorier vi använt oss av täcker de område vi 
studerat på ett bra sätt. Vi utgick från de teorier vi bedömde var relevanta efter att ha läst in 
oss på området. Efter vår empiriska studie kompletterade vi med ytterligare teorier för att 
förbättra studiens giltighet.  

7.2 Intersubjektivitet 
Kriteriet intersubjektivitet bygger på att forskaren och intervjuobjektet uppfattar och tolkar 
den studerade verkligheten på samma sätt. För att forskaren ska kunna säkerställa 
intersubjektivitet är ett sätt att låta intervjuobjektet ta del av den bearbetade intervjun för att 
ges möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar och feltolkningar. Forskaren bör vara 
medveten om de gjorda tolkningarna inte alltid accepteras av intervjuobjektet då han eller hon 
kan se dem som negativa.150 Vid intervjutillfällena använde vi oss av en diktafon för att spela 
in intervjun, detta för att undvika eventuella missuppfattningar och feltolkningar. Den 
bearbetade intervjun återfördes även till intervjuobjekten för att ytterliggare säkerställa 
intersubjektiviteten.  

7.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om hur säker forskaren kan vara på att den empiriska studiens 
insamlade information kan sägas gälla en hel population av personer, grupper, miljöer, 
procedurer, betingelser eller processer.151 Forskaren bör ställa sig frågan hur resultatet kan 
generaliseras från det urval vilket studerats till gruppen som helhet.152 Vi bedömer att vår 
studie inte går att generalisera i och med att ämnet vi valt att studera varierar stort mellan 
olika företag och branscher. 
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Bilaga  

Intervjuguide 
Namn: 
Befattning: 
Antal år i företaget: 
Antal medarbetare på kontoret i Umeå: 
Hur är ni organiserade/organisationsstruktur: 
(avdelningar, mellanchefer) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Beskriv hur ni styr er verksamhet? 
 
Vad använder ni er av för hjälpmedel för att styra er verksamhet? 
 
Varför använder ni er av just detta hjälpmedel, varför har ni valt dessa? 
 
Styr ni olika på lång- och kort sikt? (Olika mål) 
 
Vad är syftet med ert sätt att styra? 
 
Vilka för- och nackdelar finns med ert sätt att styra? 
 
Styr hela landet lika eller styr ni mot egna mål? 
 
Hinner ni styra utifrån den information ni får? 
 
Hur behandlar ni avvikelser och vad händer om ni inte når målen?(Toleransnivå) 
 
Har ni alltid styrt med hjälp av detta styrmedel? Om inte varför bytte ni? 
Fanns begränsningar?  
 
Om ni aldrig haft budget – varför har det inte varit något för er? 
 
Tycker du att er verksamhetsstyrning har förändrats med tiden?  
 
 
Följade frågor beroende på intervjuobjekt: 
 
Det har ju gått bra för banker under en längre tid. Hade ni styrt annorlunda om ni varit i en 
annan situation? Vilken beredskap har ni för förändringar? 
 
Debatten har ju pågått länge om revisionspliktens avskaffande. Vilken beredskap har ni för 
förändringar? 
 


