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ABSTRACT	  
Organizations must be efficient to be competitive in today’s market. One way to improve 
their efficiency is to have a management control system, which is adapted to the environment 
in which the organization operates. In the process industry, where organizations often are 
price takers in a global market where the price is driven by the cost of commodities, cost 
efficiency is one of the main competitive advantages. The purpose of this thesis was to 
describe and understand why organizations change their management control system and the 
impact this has at the operational level of the organization. Therefore, the research design is a 
single case study of a process firm, which recently changed their management control system. 
The study presents various management control theories as well as key components in the 
process of adapting the management control system to the environment. The result shows that 
when organizations adapt their management control system it affects the operational level and 
the extent of the change depends on how efficient the operational level was before the change. 
  



SAMMANFATTNING	  
Organisationer måste vara effektiva för att vara konkurrenskraftiga i dagens globala samhälle. 
Ett sätt att förbättra sin effektivitet är att ha en ekonomisk styrmetod som är anpassad till 
omgivningen där organisationen har sin verksamhet. Inom processindustrin där organisationer 
ofta är pristagare på en världsmarknad i vilken priset styrs av råvarukostnaden, är 
kostnadseffektivitet en av de främsta konkurrenskrafterna. Uppsatsens syfte var att beskriva 
och förstå varför organisationer byter ekonomisk styrmetod och vilka konsekvenser detta får 
på operativ nivå. Detta är en kvalitativ studie av en organisation som är verksam inom 
processindustrin och nyligen har bytt ekonomisk styrmetod. Uppsatsen presenterar olika 
ekonomiska styrmetoder och viktiga faktorer som ingår vid ett byte av ekonomisk styrmetod. 
Resultatet av studien visar att ett byte av ekonomisk styrmetod får konsekvenser på operativ 
nivå och att omfattningen av detta beror på vilket sätt den operativa nivån arbetade innan 
bytet av ekonomisk styrmetod. 
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1.	  INLEDNING	  

1.1	  Bakgrund	  
Dagens samhälle ställer höga krav på de organisationer som verkar inom det. Globaliseringen 
har bidragit till utökade marknader men även hård internationell konkurrens. Världsekonomin 
upplever budgetunderskott och den nyss passerade djupa lågkonjunkturen har påverkat 
organisationernas överlevnadsförmåga. Förändringarna i omvärlden kräver även förändringar 
inom sättet att styra organisationer ekonomiskt. Organisationer har i alla tider arbetat för att 
uppnå utsatta mål och strategier. Med hjälp av ekonomistyrning kan ledningen planera, 
implementera, följa upp samt utvärdera såväl ekonomiska som icke ekonomiska aktiviteter 
(Ax, Johansson, Kullvén 2009). Dagens informationssamhälle möjliggör en tekniskt enkel 
anpassning av den ekonomiska styrmetoden, dock är det svårare att förmedla och 
implementera förändringen hos medarbetarna (Samuelson, 1997). 
 
Samuelson (2004) definierar ekonomistyrning som åtgärder för att nå en verksamhets 
bestämda ekonomiska mål. Dessa mål kan vara i form av lönsamhet, räntabilitet, 
resursanvändning eller omsättning. För att uppnå målen tillämpar organisationer olika former 
av styrmetoder. Chenhall (2003) delar in dessa styrmetoder i två grupper, formella samt icke-
formella styrmetoder. Formella styrmetoder baseras på formella regler samt standardiserade 
procedurer och rutiner. Icke-formella styrmetoder innefattar färre regler och 
standardiseringar, flexibilitet och mottaglighet. Dessutom tenderar den senare att vara rikare 
på data.  
 
Den formella styrmetoden budgetering samt den mindre formella budgetlös styrning är två 
verktyg organisationer kan använda sig av för att uppnå ekonomiska mål. Budgetering tar sin 
utgångspunkt i den centraliserade ledningen samt dess vilja att planera och följa upp 
verksamheten (Hope och Fraser 2003). Planering, samordning, ansvarsfördelning samt 
uppföljning är några av de grundläggande ändamålen med upprättandet av budgetar (Ax, m. 
fl. 2009). Budgeten ger organisationen kontroll och översikt över kostnader, resursbehov, 
produktion samt likviditet. Dock förbigås här ofta skapandet av kund- och aktieägarvärde 
samt fokus på konkurrensmöjligheter saknas (Hope och Fraser 2003).  
 
Som alternativ till budget kan den budgetlösa styrningen nämnas. Budgetlös styrning bygger 
på decentralisering och att tydliggöra styrningsprocessen för dess användare. Styrprocesser 
byggs upp för att snabbare kunna reagera på förändring och fokus ligger på värdeskapande 
aktiviteter (Hope och Fraser 2003). Rullande prognoser används för att styrningen hela tiden 
ska vara aktuell. Handelsbankens tidigare VD Jan Wallander förespråkade implementeringen 
av budgetlös ekonomistyrning och ansåg att snabb rapportering av utfall samt fokus på 
lönsamhet var några av den budgetlösa styrningens fördelar. Dock finns det risker att 
organisationer tappar kostnadsfokus, vilket kan göra att dessa skenar. 
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1.2	  Problemdiskussion	  
Det finns idag flera olika styrmetoder att styra en organisation med. Vilka styrmetoder en 
organisation väljer beror på verksamhetens utformning, omgivning, interna förutsättningar 
samt ledningen och ägarnas målsättning (Magnussson och Wahlgren 1995). Budgetering är 
den mest traditionella styrmetoden att tillämpa för att uppnå uppsatta mål Bergstrand (2003). 
Vid upprättandet av budgeten kan det kommande året brytas ner till delbudgetar över månads- 
och veckoperioder för att underlätta måluppfyllelse och kostnadskontroll. Budget är ett bra 
verktyg för planering och resursallokering, genom att analysera vilka resurser som behövs och 
hur dessa ska fördelas för att ge maximal nytta för pengarna. Problemet med budget är att den 
har sitt fokus på historiska händelser då det är utfallet som jämförs med det budgeterade. 
Under senare tid har många organisationer tagit avstånd från den traditionella budgeten och 
övergått till rullande prognoser, då ofta i kombination med budget eller balanserat styrkort 
Wallander (1999). Utvecklingen från formella styrmetoder mot icke-formella styrmetoder 
beror på organisationens vilja att vara mer anpassningsbar vid förändringar i omgivningen 
samt att tilldela medarbetarna större ansvar (Ax, m. fl. 2009). Anledningen till att 
organisationer väljer att byta styrmetod beror på dess externa samt interna omgivning. 
Organisationer reagerar på förändringar i omvärlden samt interna förutsättningar, vilket leder 
till förändringar samt anpassningar inom organisationen. Detta i sin tur påverkar 
utformningen av organisationens ekonomiska styrmetod (Kloot, 1997).  
 
Implementering av en ny styrmetod är en förändring som påverkar hela organisationen och 
dess sätt att arbeta. En organisation kan delas in i tre nivåer; strategisk, taktisk samt operativ 
nivå. Beslutet om införandet av en ny styrmetod kommer från organisationens strategiska 
nivå. Här sätts ramen för vad som ska förändras samt på vilket sätt det ska ske. Förändringen 
samordnas sedan av den taktiska nivån och genomförs av den operativa nivån (Nutt, 1992). 
Vid implementeringen av ny ekonomisk styrmetod i en organisation bör hänsyn tas till ett 
antal faktorer. Thompson och Strickland (1989) har identifierat ett antal nyckelfaktorer vid 
implementering av ny strategi i en organisation. Varje organisation är unik och behöver därför 
anpassa implementeringen utefter dess egna behov. 
 
Tidigare studier inom ämnet ekonomistyrning fokuserar väldigt mycket på området som berör 
implementering (Chenhall 2003) och utformningen (Magnusson och Wahlgren 1995) av 
ekonomiska styrmetoder. Dessa studier är på en nivå som berör chefer och individer som är 
påverkade vid implementeringsprocessen och psykologin däremellan (Viklund 2005). 
Därmed ser vi en möjlighet med denna uppsats att ur en ledares perspektiv studera vad det får 
för konsekvenser på den operativa nivån efter en organisation har valt att byta ekonomisk 
styrmetod. Vi väljer LKAB som studieobjekt för vår kvalitativa studie. 

	  
1.3	  Syfte	  
Beskriva och förstå varför en organisation byter ekonomisk styrmetod och vilka konsekvenser 
det får på operativ nivå. 
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2.	  METOD	  
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter samt tillvägagångssätt. 
Kapitlet inleds med metodsynsätt och fallstudie, följt av val av fallstudieobjekt, 
datainsamlingsmetod och litteratursökning. Slutligen belyses metodproblemen och en 
diskussion förs kring studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  
 

2.1	  Metodsynsätt	  
Forskare ser verkligheten ur olika synvinklar, det första som ska bestämmas vid inledningen 
till forskning är hur verkligheten från vår synvinkel är utformad (Saunders, Lewis och 
Thornhill, 2009). Med utgångspunkt från studiens syfte att förstå varför en organisation byter 
ekonomisk styrmetod samt hur den operativa nivån påverkas vid ett sådant byte tillämpar vi 
aktörssynsättet. Aktörssynsättet förklarar verkligheten baserat på individens tolkning av 
denna. Verkligheten antas vara en social konstruktion och objektiv för människorna inom den, 
detta då kunskapen är individberoende (Arbnor och Bjerke, 1994). Den genomförda 
fallstudien lyfter fram intervjuobjektens individuella uppfattningar gällande bytet av 
ekonomisk styrmetod på olika nivåer inom organisationen. På så sätt får vi fram aktörernas 
egna tolkningar vilka kommer ligga till grund för studiens analys.  
 
Studien utgår från den deduktiva forskningsansatsen, vilken utgår från teorin och testar den i 
empirin för att sedan utveckla teorin (Saunders et al., 2009). Detta då uppsatsen tar sin 
utgångspunkt i befintliga teorier om ekonomistyrning vilka var underlag för intervjuguiderna. 
På så sätt uppnås studiens syfte att förstå effekten samt konsekvenserna ett byte av styrmetod 
ger på operativ nivå inom en organisation.  
 
Med hänsyn till studiens syfte tillämpades den kvalitativa metoden, vilken ger studien en 
djupgående förståelse genom att förstå helheten och förklara hur delarna bildar denna helhet 
(Denscombe, 2009). Fallstudiens semistrukturerade intervjuer gav möjlighet att tillgå djupare 
kunskap angående aktörernas syn på organisationens ekonomistyrning.  
 

2.2	  Fallstudie	  	  
Fallstudier fokuserar på att undersöka en eller några få händelser med avsikt att erhålla en 
djupare förståelse för händelsen. Det är vanligast är det att använda sig av en fallstudiemetod 
vid samhällsforskning och i synnerhet där undersökningarna är småskaliga Utmärkande för en 
fallstudie är fokuseringen på en enda undersökningsenhet. Att koncentrera ansträngningen på 
ett enskilt fall kan bidra till djupare slutsatser än vad en ytlig undersökning av flera fall skulle 
genererat. Fallstudiens målsättning är att belysa det allmänna genom att analysera de enskilda 
företeelserna i detalj och på djupet (Denscombe, 2009). Då denna studie söker klargöra 
anledningen till, samt konsekvenser av, byte av ekonomistyrningsmetod inom en organisation 
avser vi att tillämpa kvalitativ fallstudie i form av semistrukturerade intervjuer. Vidare 
baseras denna uppsats på en fallstudie av endast en organisation, men med studiens 
utformning avses resultaten teoretiskt kunna tillämpas för organisationer med likartade 
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förutsättningar, med likartade förutsättningar menar vi som författare av uppsatsen 
organisationer som verkar inom processindustrin och är pristagare på en världsmarknad.  
 
Fallstudier har fokus på relationen och processen fram till resultatet av undersökningen. För 
att stärka studien tillåter och uppmanar fallstudien användandet av flera källor, olika typer av 
data samt forskningsmetoder i undersökningen (Denscombe, 2009). I denna studie innefattar 
det utgivet material från organisationen i kombination med intervjuer av nyckelpersoner inom 
relevanta delar av organisationen. Vidare fastslår Denscombe (2009) att även om resultatet är 
av intresse för forskaren skall uppmärksamheten riktas mot processen som ledde fram till 
detta resultat. Det verkliga värdet med en fallstudie är att den har möjlighet att förklara varför 
ett resultat kan uppstå i den naturliga miljön där undersökningen sker. Resultatet från 
fallstudien måste presenteras tillräckligt detaljerat så att läsare av denna uppsats kan göra 
bedömningen att resultaten av undersökningen är relevanta för andra situationer och 
organisationer. 
 

2.3	  Val	  av	  fallstudieobjekt	  	  
Under mitten av 2008 gick världsekonomin in i en kraftig recession, vilket resulterade i 
långvariga globala effekter på samtliga marknader. LKAB, som är en internationell 
mineralkoncern med hela världen som dess marknad upplevde minskade produktionsvolymer 
och råvarupriser. Det krävdes kostnadsbesparingar inom organisationen för att överleva 
framtiden. Under denna period tillämpade organisationen en mindre formaliserad styrning i 
form av rullande prognoser, vilken bestod i att löpande fyra gånger per år ta fram nya 12-
månaders prognoser. Dock upplevde organisationen begränsningar i den dåvarande 
styrmetoden varför styrelsen under 2009 valde att lämna den dåvarande ekonomiska 
styrmetoden och övergå till budget som styrmetod. Denna studie ämnar studera hur 
styrningen inom LKAB har förändrats samt vilka konsekvenser som uppstått och hur den 
operativa nivån har påverkats vid bytet av ekonomisk styrmetod. 
 
Valet av fallstudieobjekt grundades på LTU:s nära samarbete med LKAB. Under terminens 
tidigare del har organisationen hållit i gästföreläsningar, case-uppgifter samt ett studiebesök i 
Kirunagruvan har genomförts. I och med detta har vi fått stor insyn i LKAB:s tidigare samt 
nuvarande ekonomiska styrmetod. Organisationen har inom en tioårs period gått från 
budgetstyrning, till budgetlösstyrning och tillbaka till att vara en budgetstyrd organisation 
igen. Med detta som grund fann vi det intressant att använda LKAB som fallstudieobjekt för 
vår undersökning att förstå anledningen till varför organisationer byter ekonomisk styrmetod 
samt vilka konsekvenser som uppstår på operativ nivå. Därav kräver studien aktörer på 
strategisk samt operativ nivå inom organisationen.  
 
För att fallstudien skall vara relevant kan inte slumpmässigt urval av aktörerna tillämpas utan 
intervjuobjekten måste vara noga utvalda nyckelpersoner med inblick i organisationens olika 
delar (Denscombe, 2009). Vid vår första kontakt med LKAB kom vi i kontakt med 
koncernkontrollern, som hänvisade oss vidare till group controllern, vidare benämn som 
controller 1. Aktörerna benämns inte till namn vidare inom uppsatsen eftersom det inte ökar 
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studiens relevans. De krav uppsatsen ställer på aktörerna är att dessa ska arbetat en längre tid 
inom organisationen för att ha kunskap om de förändringar som skett inom 
ekonomistyrningen. Därtill krävs att aktörerna på strategisk nivå kan företräda just den nivån 
samt att aktörerna på operativ nivå har vetskap om ekonomistyrningen. Controller 1 med 
kollega, vidare benämnd controller 2, kom att bli aktörer för studiens strategiska nivå. 
Tillsammans med LKAB utsågs tre stycken sektionschefer verksamma i Kirunagruvan inom 
Division Mining som aktörer för studiens undersökning på operativa nivån. Sektionschef 1 
ansvarar för att transportera malmen upp ur gruvan. Sektionschef 2 är ansvarig för senaste 
anrikning och pelletsverk och sektionschef 3 ansvarar för drift automation och underhåll av 
processautomation. Organisationsschemat nedan visar de nivåer studien omfattar.  
 

 
Figur 1: Organisationsschema samt studiens fokusområden strategisk och operativ nivå 

	  
2.4	  Datainsamlingsmetod	  och	  analys	  
Utifrån studies kvalitativa forskningsansats tillämpades intervjuer för att samla in data. Att 
använda sig av intervjuer vid datainsamling är ett alternativ för forskare, även fast det kan 
tänkas som relativt enkelt är motsatsen det sanna (Denscombe, 2009). Intervjuer innefattar en 
rad antaganden och kunskaper om situationen och här klargör vi samt argumenterar varför vi 
väljer oss av intervju som metod vid vår undersökning. Intervjuer används huvudsakligen när 
forskaren behöver få en djupare insikt i människors åsikter, känslor, uppfattningar och 
erfarenheter. Den precisa definitionen av den tillämpade intervjumetoden är semistrukturerade 
intervjuer, vilken tar sin utgångspunkt i en intervjuguide. Intervjuaren är flexibel och tillåter 
aktörerna att utveckla varje fråga och ämne mer utförligt. Svaren är öppna och vikten ligger 
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på aktörerna som utvecklar sina egna synpunkter på frågorna (Denscombe, 2009). 
För att uppfylla studiens syfte har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med aktörer på olika 
nivåer inom LKAB. Till en början intervjuades controller 1 och 2 tillsammans vid LKAB:s 
huvudkontor i Luleå. Därefter genomfördes intervjuerna med sektionscheferna som arbetar 
vid organisationens operativa nivå under en förmiddag på plats vid kontoren i Kiruna. Totalt 
genomfördes fyra intervjuer vilka var och en tog ungefär 1 timme 15 minuter. För att enkelt 
tillgodogöra informationen från intervjuerna transkriberades dessa var för sig och sedan 
arbetade vi tillsammans med att lyfta ut det centrala för studiens syfte. Det empiriska 
materialet kategoriserades enligt tidigare styrmetod, nuvarande styrmetod samt 
implementering.  
 
Analysavsnittet utgår från det empiriska materialet för att sedan stödja och relatera detta till 
ett teoretiskt ursprung, detta för att öka studiens trovärdighet. För att uppfylla syftet har vi valt 
att utgå från analysmodellen och genomgående analyserat det empiriska materialet. Vi har 
börjat i LKAB och dess interna och externa omgivning och sedan gått in på den aktuella 
styrmetoden. Vidare har vi tagit upp implementering samt hur effektiviteten har uppnåtts 
inom organisationen.  
 

2.5	  Litteraturöversikt	  
Utifrån studiens deduktiva undersökningsansats ligger teorin till grund för resterande arbete. 
Sökning efter relevant litteratur påbörjades vid LTU:s Universitetsbiblioteket i Luleå. Till en 
början användes LTU:s egen databas Lucia för att bekanta sig med ämnet. De sökord vi 
använde var; ekonomistyrning, implementering, styrning, budget, budgetlös, management 
controll systems. Därefter sökte vi i artikeldatabaserna Emerald, Ebsco och Science Direct. 
Här använde vi oss främst av engelska sökord. De sökord som användes var management 
control systems, environmental change, organizationa change samt management accounting 
systems. 
 

2.6	  Metodproblem	  	  
Det är viktigt att forskningen kan stödjas av trovärdiga källor och i en kvalitativ studie att rätt 
objekt är observerade. Det är även viktigt som forskare att vara källkritisk och inte endast 
grunda sin forskning på andras forskning utan att kritiskt granskat deras resultat. Således är 
trovärdighet och tillförlitlighet i en studie två mycket viktiga begrepp att ta hänsyn till. Under 
arbetet med uppsatsen kunde det observeras att författare inom ämnet kan ge en säljande 
vinkel. Författarna Kaplan och Norton framställer det balanserade styrkortet på detta sätt, 
vilket vi har varit medvetna om under studiens framtagande. 
 
Definitionen av trovärdighet i en kvalitativ studie handlar om i vilken utsträckning studien 
mäter det som avses mätas. Det vill säga att data är exakt och träffsäker samt att forskaren 
undersöker det som är beskrivet i syftet. Dock kan det vara svårt för kvalitativa forskare att 
visa att exakta data erhållits. Genom att återkoppla till studiens aktörer för bekräftande av 
resultatet kan detta motverkas. Vidare ökar trovärdigheten för data när det avser studier som 
pågår under en längre tid eller innehåller resultatjämförelse med tidigare forskning 
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(Denscombe, 2009). Intervjuer som är flexiblare samt mer informella i sin struktur kan 
medföra högre trovärdighet än en strukturerad intervjumetod. Strukturerade metoder innebär 
att aktörerna är i stort sett tvungna att ge exakta svar. Vid analys av dessa är det därför upp till 
forskaren att avgöra vad som är viktigt och det är här trovärdigheten i arbetet kommer in 
(Kylén, 2004). Denna studie tillämpar semistrukturerade intervjuer, vilket ökar trovärdigheten 
då aktörerna får utveckla sina svar samt att följdfrågor enkelt kan ställas. Detta medför att en 
hög trovärdighet erhålls redan innan analysen av aktörernas svar påbörjats.  
 
Tillförlitligheten är även den viktig i forskning, detta då den beskriver hur väl forskningen 
mäter det den avser att mäta. Tillförlitligheten är svårare att uppnå vid en kvalitativ 
forskningsansats då den vid upprepade tillfällen har svårt att visa samma resultat 
(Denscombe, 2009). Gällande intervjuer är det viktigt att ha en bra strukturerad metod för att 
erhålla en hög tillförlitlighet, det skall med försiktighet vara en informell och ostrukturerad 
intervju för att informationen skall kunna erhålla hög tillförlitlighet. I sådana informella fall är 
det viktigt att intervjuare och aktörer tillsammans har prövat och diskuterat hur intervjun kan 
ha påverkat datainsamlingen. Vidare ökar tillförlitligheten genom att intervjuer sker med 
nyckelpersoner vilka har kunskap inom området. En lång intervju leder till att tillförlitligheten 
ökar då observationen blir mer omfattande och mer data samlas in, dock finns det en gräns för 
hur mycket information det lönar sig att samla in, för mycket information överensstämmer 
inte med trovärdighet och reliabilitet (Kylén, 2004).  
 
Fördelarna med att tillämpa intervjuer är att metoden ger tillgång till djupgående och 
detaljerad data. Vidare bygger dessa data på aktörernas åsikter samt kunskap, vilket ger 
intervjuobjekten möjlighet att utveckla sina egna tankar och idéer. Intervjuer är även avtalade 
på förhand vilket garanterar en hög svarsfrekvens. Direktkontakten under intervjun innebär att 
datas relevans och riktighet kan kontrolleras omgående, vilket höjer studiens trovärdighet 
(Denscombe, 2009). Dock kan intervjuer vara tidskrävande, detta då analysen av data är den 
mest krävande delen i arbetet. En annan nackdel med intervjuer är att vi inte med automatik 
kan förmoda att sanningen återspeglas, eftersom data från intervjuer snarare bygger på vad 
aktörerna säger än vad denne gör. Vidare kan en inspelningsapparat hämma aktörernas svar, 
samt att privatlivet kan kännas kränkt för intervjuobjektet. Vidare kan kostnaden för nersatt 
tid och pengar bli höga om intervjuerna äger rum långt borta (Denscombe, 2009). 
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3.	  TEORI	  
Med utgångspunkt från studiens syfte byggs i detta kapitel en referensram upp vilken ligger 
till grund för kommande empiriska studier samt analys. Kapitlet behandlar ekonomistyrning, 
den interna och externa omgivningen, samt utformning av ny styrmetod. Vidare behandlas två 
konkurrerande styrmetoder, budgetstyrning samt budgetlös styrning, vilka ställs mot 
varandra. Avslutningsvis redogörs för det balanserade styrkortet och kapitlet sammanfattas i 
en teoretisk referensram.  
 

3.1	  Ekonomistyrning	  
En organisations verksamhet har sin grund i dess affärsidé, produkter samt marknad den 
verkar i. Varje organisation förvärvar och förbrukar resurser, vid såväl anskaffandet som vid 
förbrukandet av resurserna behövs system och processer som ger stöd för användandet av 
dem på ett effektivt och önskvärt sätt. Ekonomi betyder hushållning med resurser, det kan 
tänkas att all styrning kan ses som ekonomistyrning, men kan preciseras till styrning med 
hjälp av ekonomiska mått och ekonomisk information. Ekonomisk styrning innebär därmed 
att ekonomiska mått utformas på ett sådant sätt att det uppnås ett önskvärt beteende inom 
organisationen vilket leder organisationen i riktning mot dess strategi och mål. De 
traditionella ekonomiska måtten handlar oftast om lönsamhet och finansiella flöden 
definierade i monetära termer. Ekonomiska mått behöver nödvändigtvis inte vara uttryckt i 
pengar utan kan även mätas i kvantitet förbrukade resurser eller producerad kvantitet. Den 
traditionella ekonomistyrningen har sin grund i ägarnas krav på avkastning, vilken sedan har 
utvecklats för att lyfta fram värden som produktutveckling, marknadsföring och 
leveranssäkerhet. (Magnusson och Wahlgren, 1995) 
 
De traditionella ekonomiska måttens relevans har diskuterats mycket och kritik har riktats mot 
dess historiska fokus. När det väl har konstaterats att den gångna tiden har varit 
otillfredsställande är det för sent att vidta åtgärder inom ekonomistyrningen för att åtgärda 
detta. Genom mätning av kundernas uppfattning och personalens attityder kan organisationen 
erhålla signaler om ett ogynnsamt ekonomiskt resultat. Ekonomistyrningen skall utformas så 
att den tillsammans med andra styrmetoder utgör en helhet för organisationen, detta innebär 
att styrmetoden kan och bör variera mellan olika organisationer och inom en organisation. 
Några viktiga grundfaktorer som påverkar den ekonomiska styrmetodens utformande är 
organisationens omvärld, inriktning, verksamhet, struktur, ledningens filosofi samt ägarna. En 
organisation som verkar i en stabil omgivning är styrd på ett annorlunda sätt än en 
organisation som verkar i en omgivning där förutsättningarna ständigt förändras. (Magnusson 
och Wahlgren, 1995) 
 
Olika författare tillskriver begreppet ekonomistyrning olika betydelser. Vidare kan begreppet 
inneha en smal och en bred innebörd. Bergstrand (2003) definierar ekonomistyrning som ett 
kontrollsystem med ekonomiska mål för organisationens olika nivåer. Efter att målen är 
förmedlade krävs frihet inom organisationen för att uppnå dem. Ax, m. fl. (2009) pekar på 
begreppets utveckling över tiden och definierar ekonomistyrning som att nå framtida 
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ekonomiska mål av finansiell karaktär, men säger även att begreppet har utvecklats mot att 
även inkludera icke-finansiella mål, så som medarbetare och intellektuellt kapital. I denna 
studie har vi valt att definiera ekonomistyrning ur det modernare perspektivet. Därför 
omfattar ekonomistyrningen att planera, genomföra, följa upp, utvärdera samt anpassa en 
organisations verksamhet för att uppnå ekonomiska mål av både finansiell och icke-finansiell 
karaktär (Ax, m. fl. 2009). 
 
Svensson och Gyllenberg (2002) anger tre punkter att ta hänsyn till vid utformning av en 
ekonomisk styrmetod; val av finansiella och icke-finansiella mått, val av centraliserad eller 
decentraliserad ansvarsstruktur samt ekonomistyrning på kort eller lång sikt. Chenhall (2003) 
väljer att dela upp ekonomistyrningens olika styrmetoder i två grupper, formella samt icke-
formella styrmetoder. Formella styrmetoder baseras på formella regler samt standardiserade 
procedurer och rutiner. Icke-formella styrmetoder innefattar färre regler och 
standardiseringar, flexibilitet och mottaglighet. Dessutom tenderar den senare att vara rikare 
på data. Den formella styrmetoden budgetering samt den mer informella budgetlösa 
styrningen är två hjälpmedel organisationer kan använda sig av för att uppnå ekonomiska mål. 
Nedan visar tabell 1 på skillnaden mellan en formell och en informell styrmetod fritt 
tillämpad från teorier inom ekonomistyrning.  
 

Tabell 1: Formella och informella styrmetoder 

Kännetecken Formella styrmetoder Informella styrmetoder 
Tidsperspektiv Historiska Framåtblickande 

Planering Statisk Löpande 
Organisationen Auktoritär Medbestämmande 

Handlingsutrymme Smalt spelrum Fritt spelrum 
Kostnadsmedvetenhet Hög grad Låg grad 

Prestationsmätning Finansiella mått Icke-finansiella mått 
Redovisningsinformation Hög grad Låg grad 

Utvärdering Jmf utfall Jmf mål 
Kommunikation Top-down Bottom-up-top-down 

Medarbetarmotivering Belöningssystem Delaktighet 
Beslutsfattande Centraliserat Decentraliserat 

Ansvarsfördelning Kostnadsfokus Målfokus 
Resursfördelning Tilldelat Gränser 

 

3.2	  Omgivning	  
En organisations anpassning och lärande är centralt för dess överlevnad enligt Kloot (1997). 
Detta har sin grund både inom organisationen och i dess omgivning. För att en organisation 
skall överleva i en turbulent omgivning behöver den ekonomiska styrmetoden förmedla den 
information som är viktigast då det gäller att styra organisationen i enlighet med dess strategi. 
En viktig aspekt av detta är att inte låsa sig vid en budgetlös eller budgetstyrd styrmetod utan 
att vara anpassningsbar inom organisationen med utgångspunkt från omgivningen. En 
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organisation regerar och anpassar sig till förändringar varpå omgivningen uppfattas på ett nytt 
sätt. Redovisningen får inte endast innehålla historisk samt aktuell information, utan även 
framtida förväntningar gällande omgivningen måste tas till hänsyn (Kloot, 1997). Vidare 
diskuterar Amat, Carmona och Roberts (1994) att både den externa samt interna omgivningen 
påverkar en organisation vid förändring, vilket i sin tur påverkar utformningen av den 
ekonomiska styrmetoden. 

 

Med utgångspunkt i vad Kloot (1997) anser gällande omgivningens påverkan på 
organisationer illustrerar Figur 2 hur organisationens kunskap påverkar hur de uppfattar den 
interna och externa omgivningen. Om det i denna omgivningsanalys visar på oönskade 
effekter vilka kan komma att påverka organisationen behöver organisationen förändras för att 
behålla sin långsiktiga konkurrensförmåga. Detta är den främsta orsaken och förklaringen till 
varför organisationer ändrar sin ekonomiska styrmetod.  
 

3.3	  Budgetering	  
Budget som styrmetod tar sin utgångspunkt som planeringsverktyg. Planering, samordning, 
ansvarsfördelning samt uppföljning är några av de grundläggande ändamålen med 
upprättandet av budgetar. Organisationers behov att kunna planera framtiden på både kort och 
lång sikt uppfylls av budgeten (Ax, m. fl. 2009). Budgeten ger en organisation kontroll och 
översikt över kostnader, resursbehov, produktion samt likviditet (Hope och Fraser 2003). På 
så sätt kan budgeten ligga till underlag för beslut (Ax, m. fl. 2009). Vidare beskriver budgeten 
vilka resurser som finns tillgängliga samt vilka resurser som planeras förbrukas under året och 
kan även ses som ett verktyg för att genomföra verksamhetsplanen. Framtagandet av olika 
budgetar är en återkommande process som innefattar hela verksamheten (Samuelsson, 1997). 
Budgetarbetet omfattar delbudgetar för organisationens olika enheter, vilka sammanställs till 
huvudbudgetar (Ax, m. fl. 2009). 
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Figur 2: Organisationens förändring på strategisk nivå. 
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3.3.1	  Syfte	  med	  budgetering	  

Det grundläggande syftet med budgetering är planering, men det finns fler saker 
organisationer vill uppnå med sin budget. Enligt Ax, m. fl. (2009) syftar budgeten även till att 
samordna och dimensionera organisationen genom dess funktion som kommunikation- och 
kontrollverktyg. Dessutom fördelar och prioriterar budgeten organisationens resurser till de 
olika enheterna, på så sätt kan ansvar enkelt fördelas och följas upp. Vidare skapar budgeten 
medvetenhet hos medarbetarna gällande organisationens målsättning, vilket konkretiserar 
målen och motiverar personalen. Genom att jämföra budget med utfall kan medarbetarnas 
arbete belönas om budgeterat resultat överträffas eller budgeterade kostnader underskrids. 

3.3.2	  Kritik	  mot	  budgetering	  

Budgetering har funnits länge och är något de flesta organisationer använder sig av. Ofta ses 
budget som standard vid användandet av ekonomiska styrmetoder. Under senare tid har dock 
utvecklingen gått mot mindre formaliserad budgetstyrning, vilket innebär att fokus har flyttats 
från planering och uppföljning till att belysa medarbetarnas relevans inom organisationen. 
Tidigare var det centrala att producera relevanta dokument för planering, samordning och 
uppföljning varvid nu betoningen ligger i motivation samt kommunikation med 
organisationens medarbetare (Samuelsson, 1997). Kritik mot budgetering har alltid 
förekommit, men i och med utvecklingen av budgeten har kritiken mot styrmetoden tilltagit. 
Bergstrand (2003) samt Ax, m.fl. (2009) tar upp argument mot att budgetera. Författarna 
kritiserar budgeten för att låsa fast organisationen. Det är ofta svårt att ändra ett beslut som är 
fastställt i budgeten, oberoende hur välmotiverat det nya beslutet är. Vidare kan budgeten 
verka suboptimerande inom organisationen. Organisationens olika enheter ser till sitt eget 
bästa istället för till organisationen som helhet. Att hålla den egna budgeten blir därför 
överordnat organisationens resultat vilket kan gå så långt att övriga enheter ses som 
konkurrenter, det uppstår ett osolidariskt enhetstänkande. Samtidigt gör budgeten det 
viktigare att förbruka alla tilldelade medel än att göra bra affärer eller spara medel till 
framtiden. Har man vid årets slut kvar pengar får man en lägre budget nästa år. Dessutom är 
budgetarbetet mycket arbetskrävande och bygger ofta på förenklade antaganden och 
prognoser. Redan innan all information sammanställts är budgeten inaktuell, detta då den 
bygger på detaljerad indata vilken snabbt föråldras. Samtidigt ger budgeten en falsk trygghet 
om att framtiden skulle vara förutsägbar. Slutligen kritiseras budgeten för att delas in i 
onaturliga perioder baserade på redovisningens periodicitet, ofta är andra perioder av större 
intresse för organisationen. 
 

3.4	  Budgetlös	  styrning	  med	  rullande	  prognoser	  
Jan Wallander är framstående inom svensk budgetlös styrning, efter att ha tillträtt som 
direktör på Handelsbanken införde han på 70-talet budgetlös styrning inom organisationen. 
Enligt Wallander är det främsta problemet med en budgetstyrd organisation att en gång per år 
bestämma hur det kommande året kommer se ut. Wallander menar att det är mycket som 
händer under ett år och det är oerhört svårt att förutse alla dessa händelser, han nämner också 
att budget ger en styrning som är inriktad mot kronor och inte lönsamhet. (Wallander, 1999) 
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Enligt Wallander är en budgetstyrd organisation en ej anpassad organisation och menar att i 
denna föränderliga tid är det att föredra med en organisation som är villig att anpassa och 
adaptera sig. För att en organisation ska vara effektiv och anpassningsbar krävs det enligt 
Wallander att beslutsfattandet är decentraliserat, för att beslutsfattandet ska vara 
decentraliserat krävs det att personalen känner att de har befogenhet och kunskapen för att 
fatta snabba beslut. Vidare menar Wallander att det är svårt att förse personal med bra 
beslutsunderlag om det är en budget som är utformad för ett år i taget. (Wallander, 1999) 
 
Ett alternativ till fast årsbudget är att hela tiden arbeta löpande med att uppdatera och revidera 
budgeten. Detta leder till att styrningen hålls mer levande och uppdaterade till vad som sker 
inom organisationen. I praktiken benämns detta prognoser vilka syftar till att komplettera den 
fasta budgeten. En fördel med att komplettera budgeten är att man fortfarande har kvar 
budgeten för att i framtiden kunna jämföra utfall med budgeterat mål. Revideras budgeten 
leder det till att den ersätter den fasta budgeten som jämförelseobjekt. (Ax, m. fl. 2009) 
 
Det finns tre huvudfördelar med att använda sig av reviderade budgetar, den första är att 
budgetarna hålls aktuella och levande, andra är att den motiverande rollen som budgeten har 
uppfylls bättre. Den första utformade budgeten kan stå väldigt fel i proportion mot 
verkligheten och därmed upplevas som orimlig att uppnå och därmed inte vara en 
motiverande faktor att nå ett mål. Den tredje fördelen är att det är lättare att göra goda 
bedömningar och ta bra beslut. Det finns såväl nackdelar som fördelar och två möjliga 
nackdelar är att budgetens roll som ett åtagande minskar eftersom målet hela tiden uppdateras, 
personalen inom organisationen känner att de inte behöver anstränga sig för att nå målet då de 
tänker att budgeten ändå ska revideras snart. En annan nackdel med en reviderad budget det 
blir svårare att bestämma vilken budget det är som ska användas att jämföra utfall och mål 
med då detta mål hela tiden uppdateras. Det första målet på den första budgeten kan kännas 
orealistiskt och det sista målet på den senaste budgeten kan vara alldeles för nära vad det 
aktuella utfallet är. (Ax, m. fl. 2009) 

3.4.1	  Kritik	  mot	  budgetlös	  styrning	  med	  rullande	  prognoser	  

En framträdande del är dock att Wallander inte har tagit hänsyn till kopplingen mellan 
produktkalkylering och budget inom en organisation, vilket leder till en begränsning inom den 
budgetlösa styrningen. Denna koppling mellan kalkyl och budget kan medföra att en 
organisation väljer att hålla sig kvar vid traditionell budgetstyrning. Även gränsen mellan 
prognos och budget kan bli oklar för organisationens ägare samt ledning. Detta kan medföra 
att en känsla av osäkerhet uppkommer då prognosen uppdateras löpande under året. Syftet 
med prognoser är att lyfta fram information som är användbar för organisationen. Dock kan 
prognosen uppfattas som mindre förpliktande jämfört med budget denna då prognosen 
uppdateras regelbundet. (Lindvall, 2001) 
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Tabell 2 visar en jämförelse mellan en budgetsstyrd organisation och en prognosstyrd 
organisation. En prognosstyrd organisation har likheter med en informellt styrd organisation 
men är fortfarande en formell styrmetod. Tabellen är fritt tillämpad från befintliga teorier 
inom ekonomistyrning. 
 
Tabell 2: Budgetstyrd och prognosstyrd organisation 

Kännetecken Budgetstyrd Prognosstyrd 
Tidsperspektiv Historiska Framåtblickande 

Planering Årligen Löpande 
Organisationen Auktoritär Medbestämmande 

Handlingsutrymme Smalt spelrum Fritt spelrum 
Kostnadsmedvetenhet Hög grad Låg Grad 

Prestationsmätning Finansiella mått Finansiella och icke-finansiella 
Redovisningsinformation Hög grad Medel grad 

Utvärdering Jmf utfall Jmf mål 
Kommunikation Top-down Top-down 

Medarbetarmotivering Belöningssystem Belöningssystem 
Beslutsfattande Centraliserat Decentraliserat 

Ansvarsfördelning Kostnadsfokus Målfokus 
Resursfördelning Tilldelat Gränser 

 

3.5	  Balanserat	  styrkort	  
Kaplan och Norton (1999) såg nödvändigheten med att bygga upp en långsiktig 
konkurrensförmåga och utvecklade ett nytt begrepp, det balanserade styrkortet. Det 
balanserade styrkortet bygger på de traditionella finansiella styrtalen men anser att dessa inte 
är tillräckliga för att styra en organisation med dagens omgivningsförändringar. 
Organisationer bör vara medvetna om medarbetare, kunder, leverantörer, interna processer, 
teknologi samt innovationer. Det balanserade styrkortet betraktar organisationens resultat från 
fyra olika perspektiv; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet samt 
lärandeperspektivet. Vidare anser Kaplan och Norton att det balanserade styrkortet ger 
organisationer möjligheten att upprätta målsättningar som inte enbart tar hänsyn till de 
finansiella styrtalen. Mätningarna innefattar hur affärsenheterna bygger mervärde till de 
befintliga och framtida kunderna samt hur de ska stärka de interna processerna och 
förmågorna för att kunna förbättra resultatet. Via det finansiella perspektivet inom det 
balanserade styrkortet tas hänsyn till resultatet på kort sikt samtidigt som det lägger vikt på de 
värdeskapande delarna vilka styr resultatet på lång sikt. (Kaplan och Norton, 1999) 
 
I dagens informationssamhälle når organisationer framgång genom att investera och förvalta 
deras immateriella tillgångar. Massproduktion och standardiserade produktionslinjer har 
ersatts av flexibla och anpassningsbara utbud av innovativa kvalitetsprodukter och tjänster 
som skräddarsys för att passa specifika kunder. När organisationerna har investerat i dess 
immateriella tillgångar kan inte den traditionella redovisningsmodellen mäta och utvärdera 
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organisationens framgång. Det balanserade styrkortet integrerar nyckeltal vilka har sina rötter 
i organisationens vision och strategi. Kaplan och Norton anser att det balanserade styrkortet är 
förutom ett mätsystem, ett verktyg för att implementera en långsiktig strategi. (Kaplan och 
Norton, 1999) 

3.5.1	  Kritik	  mot	  balanserat	  styrkort	  

Det balanserade styrkortet har problem med sina nyckelfunktioner. Det finns inte ett 
orsak/verkan samband utan mer ett logiskt samband mellan de områden som analyseras. En 
nackdel med det balanserade styrkortet är att ur ett ledningsperspektiv är det inte optimalt, det 
finns ett hål mellan den som utformar strategin och den som implementerar den. De interna 
delarna inom organisationen spelar roll, är individen som implementerar strategin internt eller 
externt motiverad; extern motivation betyder att individen hittar motivationen för vad denne 
gör i regler utformade av andra och intern motivation är om individen verkligen brinner för 
vad denne gör och agerar problemlösande för att nå de utsatta målen. (Norreklit, 2000) 
 

3.6	  Utformning	  av	  ny	  styrmetod	  
Det finns idag flera olika styrmetoder att styra en organisation med. Vilka styrmetoder en 
organisation väljer att styra genom beror på verksamhetens utformning, omgivning, interna 
förutsättningar samt ledningen och ägarnas målsättning (Magnussson och Wahlgren 1995). 
Enligt Chenhall och Morris (1986) är det viktigt att ta hänsyn till informationens allmänna 
egenskaper vid utformandet av ekonomisk styrmetod. Genom att göra detta vid utformandet 
av styrmetod kan man tydliggöra de underliggande kvalitéerna av informationen som 
cheferna anser vara hjälpsam. Vidare anser Chenhall och Morris (1986) att det är viktigt att ta 
hänsyn till avdelningarnas beroende till varandra inom organisationen vid utformandet av 
ekonomisk styrmetod. En sådan organisation kan exempelvis vara en processorganisation, 
vilken förädlar en produkt i flera steg. Vid en sådan organisation ansåg chefer på undernivå 
att ett brett och fritt spelrum, aggregerad samt integrerad information var nödvändigt. 
Författarnas studie visar även på att aggregerad samt integrerad information föredras av 
decentraliserade chefer. Därför krävs det att den ekonomiska styrmetoden innehåller sådan 
information på ett sätt som stödjer komplexiteten och beroendeförhållandena som finns i 
decentraliserade verksamheter. (Chenhall och Morris, 1986) 
 

3.7	  Implementering	  	  
Implementering av en ny styrmetod är en förändring som påverkar hela organisationen och 
dess sätt att arbeta. En organisation kan delas in i tre nivåer gällande planering; strategisk, 
taktisk samt operativ nivå. Beslutet om införandet av en ny styrmetod kommer från 
organisationens strategiska nivå. Här sätts ramen för vad som ska förändras samt hur det ska 
ske. (Nutt, 1992). Vid implementeringen av ny ekonomisk styrmetod i en organisation bör 
hänsyn tas till ett antal faktorer. Thompson och Strickland (1989) har identifierat sex 
nyckelfaktorer vid implementering av ny strategi i en organisation; organisationsstruktur, 
företagskultur, ledarskap, resursfördelning, informationssystem samt belöningssystem. 
Modellen utgår från ledningens perspektiv Varje organisation är unik och behöver därför 
anpassa implementeringen utefter dess egna behov. Det svåra ligger inte i att utforma 
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strategin, utan i att integrera den i organisationen. Vidare säger författarna att ett inarbetat 
beteende inte förändras bara för att en ny ekonomisk styrmetod har presenterats. Vi har i vår 
studie valt att tillämpa Thompson och Stricklands (1989) teorimodell vid analys av 
implementering av en ny ekonomisk styrmetod i organisationen. 
 

3.8	  Inre	  och	  yttre	  effektivitet	  
För att en organisation ska uppnå sina ekonomiska mål krävs det effektivitet. Effektivitet kan 
delas upp i två delar, inre samt yttre effektivitet. Inre effektivitet kan relateras till 
produktivitet och yttre effektivitet kan enkelt beskrivas som om organisationen gör rätt saker, 
det vill säga tillhandahåller produkter som kunderna efterfrågar. Effektivitet kan ses som en 
funktion av inre och yttre effektivitet vilken kan relateras till kundvärde och produktivitet, 
högt kundvärde och hög produktivitet leder till hög effektivitet. (Karlöf, 2006) För att en 
organisations kunskap ska leda till inre och yttre effektivitet gäller det att den ekonomiska 
styrmetoden är anpassad med beaktning av omgivningen. Är den ekonomiska styrmetoden 
utformad och implementerad på rätt sätt leder det till att organisationen upparbetar en inre och 
yttre effektivitet vilka tillsammans leder organisationen mot dess ekonomiska mål. 
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3.9	  Teoretisk	  referensram	  	  
Ovan genomgången litteratur sammanställs och illustreras nedan i studiens teoretiska 
referensram. Referensramen mynnar ut i två nivåer inom en organisation; strategisk samt 
operativ nivå. Referensramen sammanfattar studiens teoretiska del och ligger till grund för 
den empiriska insamlingen samt studiens analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 visar med grund i organisationens kunskap att uppfattningen om den interna och 
externa omgivningen sker på ett visst sätt. Efter en upplevd avvikelse i omgivningen kommer 
ledningen inom en organisation reagera och eventuellt genomföra en förändring av 
organisationens ekonomiska styrmetod. Den ekonomiska styrmetoden utformas med 
beaktning av vad som sker i omgivningen och implementeras i organisationen. Har ledningen 
tagit rätt beslut och infört rätt ekonomisk styrmetod samt lyckats med implementeringen av 
den nya styrmetoden kommer detta visa sig i den inre och yttre effektiviteten för 
organisationen. I slutändan leder detta förhoppningsvis till uppfyllande av organisationens 
ekonomiska mål.   
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Figur 3: Teoretisk referensram. 
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4.	  EMPIRI	  
I detta kapitel återges resultatet från studiens empiriska insamling. Inledningsvis ges en 
presentation av organisationen LKAB och intervjuerna redovisas uppdelat på strategisk samt 
operativ nivå. Dessa utgår i sin tur från tidigare styrning, nuvarande styrning och 
implementering.  
 

4.1	  Presentation	  av	  LKAB	  
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, är en internationell koncern grundad 1890 med 
svenska staten som fullvärdig ägare sedan 1956. Huvudsakliga affärsidén är att tillverka 
järnmalmsprodukter med utgångspunkt vid malmfälten i Gällivare och Kiruna. Dessa 
produkter levereras främst till stålverk inom Europa, men även till andra delar runt om i 
världen. Organisationen är även leverantör av mineralprodukter till industribranscher runtom i 
världen. LKAB är en stor logistikorganisation, huvudverksamheten är att bryta malm i 
gruvan, lasta ut, förädla och skeppa iväg den. Denna process är kraftigt effektiviserad med 
hög mekaniseringsgrad som tillsammans med stora flöden ger totalt låga kostnader per ton. 
För att erhålla tydligare resultatmätning är organisationen indelad i fyra huvuddivisioner; 
Sales och Market Division, Mining Division, Minerals Division och Special Business 
Division. Market Division ansvarar för marknadsföring, försäljning samt forskning och 
utveckling av järnmalmsprodukter inom stålindustrin. Mining Division är den största samt 
huvuddelen av LKAB:s verksamhet och Minerals Division är divisionen för 
industrimineraler. Special Business ansvarar för organisationer som ägs av LKAB vilka 
stödjer koncernen med teknisk utveckling inom berg och betong, stålkonstruktion, borrning 
och fastigheter. Vidare har LKAB en specialiserad enhet inom organisationen som har hand 
om samhällsomvandling, detta är inte vanligt förekommande och är speciellt anpassad för att 
ha hand om utgifter och planering när verksamheten påverkar samhällen.  
 

4.2	  Tidigare	  styrmetod	  

4.2.1	  Strategisk	  nivå	  
Martin Ivert blev VD för LKAB 2001 och hade då erfarenhet av prognosstyrning från tidigare 
arbetsuppgifter. Den prognosstyrningsmodell han införde i organisationen byggde på fyra 
prognoser per år. Vid dessa tidpunkter gjordes en prognos både för resterande del av 
verksamhetsåret, samt för 12 månader framåt vilket benämndes som rullande 12. Prognoserna 
byggde på övergripande antaganden som fastställdes av koncernledningen inför varje 
prognos. Dessa bröts ner på strategisk nivå där ett prognosvärde erhölls, överensstämde detta 
med prognosen operationaliserades det och målvärden togs fram. Detta skedde på samtliga 
nivåer inom organisationen, vilka tillsammans skulle stämma överens för att styra LKAB mot 
dess övergripande mål. Målen innefattade allt från att borra x antal meter, x antal tåg per dygn 
och x antal leverantörs fakturor per vecka på ekonomiavdelningen. Aktörerna betonar att 
kostnader per ton följer med i hela styrningen eftersom LKAB är pristagare på en marknad 
där världsmarknadspriser råder och kan ej påverka prissättningen. Mellan dessa prognoser 
hölls även uppföljningsmöten där VD tillsammans med avdelningscheferna gick igenom vad 
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som var tänkt att utföra, tog fram en tidsplan samt följde sedan upp detta löpande. Samma 
strategi tillämpades även med chefer nedåt inom organisationen, vilket enligt controller 1 
ledde till tydligt målfokus inom hela organisationen. Vid varje årsslut gjordes även en 
strategisk treårsplan, där det på strategisk nivå försökte förutspås vad som kommer att hända 
de närmaste tre åren. Balansräkning, resultaträkning samt kassaflödesanalys togs fram, samt 
anpassades, för att uppfylla de ekonomiska målen. 
 
Vid uppföljning av prognosarbetet visade resultatet på väldigt bra överensstämmelse med 
utfallet. Enligt controller 1 berodde detta på att de kontinuerligt matade in ny information i 
prognosmodellerna samt gjorde analyser. Under finanskrisen togs 11 skarpa prognoser fram. 
Aktörerna poängterar att en stor del av deras arbete då bestod i att göra prognoser. En stor 
fördel med prognosstyrningen var enligt controller 1 att det alltid fanns en 12 månaders 
horisont jämför med budgetstyrning, då tidshorisonten blir kortare ju längre in på året det går. 
Prognosstyrning bygger enligt aktörerna på att vara flexibel och reagera på framtida 
oförutsedda händelser, samt bidra till administrativ avlastning. Nackdelarna med 
prognosstyrning menar aktörerna är att prognosen inte upplevs som ett krav eller åtagande. De 
anser att prognosen anger ett värde, utan styrning mot det specifika värdet. Dessutom innebär 
inte prognosen samma kostnadsfokus som en budget. Även om det fanns kostnadsmål inom 
prognosstyrningen så var utfallet av ett projekt eller ett år tvunget att analyseras mot 
kostnadsmålen och controller 1 anser att operativt kan det upplevas som svårt att analysera 
mot ett kr/ton mål. Det gäller att kombinera dessa prognoser med tydliga mätvärden, mål och 
mått som ska leda organisationens enheter till ett gemensamt övergripande mål. 
 
Prognoserna inom LKAB var inte skrivna i sten, grunden med prognosstyrning är att 
organisationen ska vara flexibel och anpassa sig till omvärlden. Aktörerna framhåller att 
prognosstyrning har sin stora fördel i en uppåtgående marknad och under finanskrisen 
2008/2009 gjordes 11 skarpa prognoser som överensstämde väldigt väl med utfallet. Under 
samma kris infördes även ett sparprogram för att minska utflödet av resurser, balansräkningen 
slimmades och kostnaderna minskades med lyckat resultat. Resultatet av detta var att inga 
uppsägningar skedde. LKAB var medvetna att om de hade tappat nyckelpersonal, hade det 
varit svårt att få tillbaka dem då konjunkturen vände. Aktörerna är överens om att det är ett 
stort problem att få tag i kvalificerad arbetskraft, allt från medarbetare i gruvan till ekonomer 
är de rädda om att få behålla.  

4.2.2	  Operativ	  nivå	  
Gemensamt för alla sektionschefer var att samtliga använde sig även av budget under den tid 
det var uttalad prognosstyrning inom LKAB. Detta gjordes för att kontrollera kostnaderna och 
enkelt kunna analysera avvikelser. Vidare arbetar sektionscheferna mycket med nyckeltal på 
operativ nivå, vilket på ett enkelt sätt konkretiserar målen för medarbetarna. Enligt 
sektionschef 2 ville Martin Ivert vid införandet av prognosstyrningen belysa att det inte var 
någon skillnad på datumen 31/12 och 1/1, budgetens första respektive sista dag. Han kan inte 
peka ut någon större skillnad på arbetet före och efter övergången till budgetstyrning. Dock 
pekar sektionschef 2 på att verksamheten i sig är väldigt varierande, varför fokus bör läggas 
på åtgärder när något går fel oberoende ekonomisk styrmetod. Sektionschef 1 anser att med 
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prognoser arbetas det i nutid samt på kort sikt, och kan på så sätt vara mer träffsäker. Han 
anser att varje arbetsplats måste titta på var de har sina största kostnader och se vad som är 
lättast att jobba med. Nyckeltalen var dock alltid de samma säger sektionschef 1. 
 
 ”… om man ser skillnad på budget och prognos så är man i verkligheten i prognoserna, 
budgeten försöker man tillfredsställa någon eller någonting med siffror.” sektionschef 1 
 
Enligt sektionschef 3 är prognoserna lättare att arbeta med då de är mer anpassade. 
Prognoserna justerades löpande vilket innebar att hon inte behövde anstränga sig lika mycket 
som vid framtagandet av budgeten. Nackdelen med prognoser som styrmetod anser 
sektionschef 3 är att kostnadsökningar inte alltid tas på allvar, detta då justeringar är enklare i 
prognosarbetet. 
 

4.3	  Nuvarande	  styrning	  

4.3.1	  Strategisk	  nivå	  
I dagsläget gör LKAB inga rullande 12 prognoser, som prognosstyrningen benämndes, utan 
arbetar nu med budgetstyrning år för år. Budgetförutsättningar tas fram under kvartal tre och 
budgeten fastställs kvartal fyra. Controller 1 definierar den nuvarande styrningen som 
budgetstyrning med tydliga inslag av styrparametrar, så som personal, kvalité samt volym. 
Fokus ligger dock fortfarande på kr/ton. Budgetarbetet börjar med att förutsättningar 
förmedlas ner från strategisk nivå inom organisationen, varpå budgeten ackumuleras uppåt 
genom de olika chefsleden. Nu görs även tre prognoser per år, detta på grund av 
omvärldsförändringar som påverkar organisationen vilket får till följd att budgeten inte 
stämmer. Vid avvikelser från budget är det den ansvarige inom området som får förklara 
detta, vid en oönskad avvikelse gäller det att vidta åtgärder och analysera varför. Efter en 
analys kommer en åtgärdsplan på hur avvikelsen ska lösas, detta anser aktörerna är 
ekonomisk styrning när det fungerar som bäst. Controller 1 anser att styrningens påverkan på 
en gång syns i sifforna. 
 
Det var ett krav från styrelsen att gå över till budgetstyrning för att få ett tydligare 
kostnadsfokus. Alla enheter inom organisationen har till 100 % lagt en budget och följs tillika 
upp av budget, det vill säga all uppföljning inom organisationen bygger på en analys mot 
budget. ”… det här är ett av sveriges mest kraftfulla verktyg för att borra i kostnader, extrem 
kostmadsstyrningsfokus” controller 1. På strategisk nivå är den primära uppgiften att 
rapportera till styrelsen, för att följa upp vilken påverkan styrelsens beslut har analyseras 
kostnadsmål och mätvärden. Genom denna analys följer ledningen upp vilken påverkan 
styrningen har haft på organisationen. 
 
Hela processen för LKAB börjar i gruvan, det gäller att producera så många ton som möjligt 
till så låg kostnad som möjligt, detta kommer gynna nästa steg i processen vilka i sin tur vill 
ha in så många ton som möjligt. Vad tonnen har kostat att producera påverkar inte nästa steg, 
förutsatt att det finns tydligt uppsatta kvalitetsvärden menar controller 1. ”Det gäller att ha en 
mix av styrmedel vilket gör att suboptimeringar inte blir lönsamma.” controller 1. Vidare 
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anser aktörerna på strategisk nivå att det inte går att styra LKABs organisation på enbart en 
kostnadsbudget, utan det måste finnas ett antal olika värden att styra på. Detta kopplas 
samman med rådande belöningssystem vilket bygger på tre grundpelare; kvalité, arbetsmiljö 
och volym. Ett informellt mått som organisationen använder sig av är olycksfall, det tillåts 
endast 5 olycksfall per år för att belöningssystemet ska ge full utdelning. Controller 1 och 
controller 2 är trygga i belöningssystemets utformning, dock är aktörerna osäkra på om en 
medarbetare går till arbetet med t.ex. bruten tå för att inte förstöra belöningen för sig själv 
eller dennes arbetskamrater. För att belöningssystemet ska ge önskad styreffekt menar 
aktörerna att de anställda aktivt måste tänka och agera på ett visst sätt för att få full belöning. 
Det sämsta fallet skulle vara att den vardagliga lunken fortsätter och ingen tänker på 
belöningssystemet förrän lönekuvertet öppnas.  
 
Aktörerna på strategisk nivå anser att fördelarna med budget är att ramarna för kostnaderna är 
givna, samt att budgeten upplevs mer som ett åtagande jämfört med prognosen. Vidare anser 
de att människor styrs bättre och hårdare med krav än löst uppsatta mål. ”Ett mål är ett mål 
och ett krav är ett krav.” controller 1. Dessutom innebär budgeten ett tydligare kostnads- och 
tidsfokus och aktörerna anser budgeten vara det bättre styrmedlet när ekonomin är stram. 
Dock menar aktörerna att budgetstyrning kan upplevas som låst ute i den operativa 
verksamheten jämfört med prognosstyrning. Flexibiliteten i en organisation återspeglas neråt 
beroende på miljön ledningen reflekterar. En annan nackdel som nämns är budgetens brist på 
flexibilitet samt ibland allt för kortsiktiga fokus. Styrelsen har gjort verklighet av deras 
medvetenhet att om organisationen skall kunna konkurrera på en internationell marknad gäller 
det att ha låga kostnader och en budgetstyrd organisation ger en tydligare kostnadsfokusering 
jämfört med prognosstyrning.  
 
Gällande informationsspridningen i företaget anser både controller 1 samt controller 2 att 
detta sker naturligt inom organisationen. Det finns en tydlig förankring i koncernledningen för 
hela organisationen. Koncernmöten sker varje månad och informationen sprids sedan utåt 
inom organisationen, vilket leder till att informationen flödar naturligt uppifrån och ner. 
LKAB har även ett transparent informationsflöde ut till samtliga anställda genom sitt intranät. 
Angående handlingsfrihet anser både controller 1 och 2 att nya VD:n Lars-Eric Aaro är 
väldigt mån om att väckt tanke skall fullföljas, en bra idé är alltid en bra idé även om det inte 
finns en utstakad budget till den. 

4.3.2	  Operativ	  nivå	  
Samtliga sektionschefer använder sig i dagsläget av budget som styrmetod, med inslag av 
prognoser samt nyckeltalsparametrar. Budgeten arbetas fram och fastställs en gång per år, 
samt en prognos läggs mitt under budgetåret. Detta bryts ner till nyckeltal för enkel 
implementering inom sektionerna.  
 
På frågan om deras arbetssätt förändrades vid övergången från prognoser till budget som 
styrmetod är svaren likartade. Gemensamt för samtliga sektionschefer var att de satte samman 
en budget även under prognostiden. Detta resulterade i att styrningsarbetet inte förändrades 
till större grad vid bytet, utan varje sektion hade redan sin budget att arbeta utifrån. 
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Sektionschef 3 kommenterar detta som att avvikelser idag kommenteras och förklaras, medan 
hon tidigare gjorde justeringar i prognosen. Dessutom samarbetar hon tillsammans med sina 
medarbetare vid framtagandet av budgeten. Sektionschef 1 anser dock att budgeten har en 
förpassad plats inom hans sektion, den bästa styrmetoden enligt honom är nyckeltal baserade 
på tonnage. Vidare samstämmer samtliga aktörer att handlingsfrihet och befogenhet är det 
samma så väl innan som efter bytet. Samtliga sektionschefer poängterar att nyckeltal används 
systematiskt i deras arbete. På operativ nivå är detta relativ lätta att arbeta med. Detta 
framhålls mycket av sektionschef 1, som menar att:  
 
”Budgeten tillfredsställer inte mig i mitt arbete. Det måste vara ton baserat annars kan jag 
inte utföra mitt arbete, vi planerar in ett stopp och kommer det i jan eller dec har det ingen 
betydelse.” sektionschef 1 
 
Sektionscheferna framhåller att tillgängligheten samt produktionen går före budgeten och 
kostnadsbesparingarna. Det viktigaste är att produktionen fortgår även om avvikelse från 
budget måste göras. Sektionschef 2 menar att det inte alltid går att korrigera genom att dra ner 
kostnaderna för förbrukningsvaror inom processindustrin, då är det lika bra att stänga 
anläggningen. 
 
Den fördel som nämns mest frekvent med budget som styrmetod är kontrollen den ger över 
kostnaderna. Enligt sektionschef 1 är det viktigaste med budgeten möjligheten till jämförelser 
och dess funktion som styrvärde, för att se hur verksamheten ligger till löpande under året. 
Dock poängterar sektionschef 1 att han inte sätter mycket värde i budgeten som sådan. 
Gällande hans sektion vet han ungefär vad det kostar och med det som bas läggs kostnaderna 
för nästa år. Sektionschef 3 anser att budgeten skapar ett större engagemang samt 
ansträngningar för att hitta alternativa vägar, detta då hon upplever budgeten mer som ett 
åtagande än prognosarbetet. Dock poängterar sektionschef 3 att hon kan känna sig begränsad 
med budgeten då justeringar inte är lika enkla att genomföra, budgeten kräver en förändring i 
sättet att arbeta för att förebygga detta. Nackdelen med budget anser sektionschef 1 är att den 
endast har ett års framförhållning. Då LKAB arbetar i en konjunkturanpassad verksamhet 
måste den följa med om konjunkturen går upp eller ner. Vidare anser han att prognoser är mer 
direkta och siffrorna mer träffsäkra. Sektionschef 2 menar att ett problem med budgeten kan 
vara på investeringssidan. När budgeten fastställs på hösten dröjer det innan den börjar 
tillämpas den 1/1, vilket han anser kan kännas märkligt.  
 
Gällande informationsspridningen inom organisationen anser sektionscheferna att den 
fungerar väl. Det finns mötes forum, återkoppling samt månadsrapporter för att ta dela av 
samt sprida information vidare utåt i linjerna. Besked för hur det går för andra delar av 
företaget ofta bristfälliga, denna information finns tillgänglig men prioriteras inte vid 
informationsspridningen. Sektionschef 3 nämner tidsbristen som orsak till att informationen 
inte införskaffas. Information från ledningen får sektionscheferna lätt ta del av, anledningen 
till det tror sektionschef 3 är på grund av att de operativa nivåerna förväntas leverera tillbaka. 
Även om informationen från ledningen flödar bra, tror sektionschef 3 att hennes chefer 
prioriterar det som är viktigast för just henne. Sektionschef 2 menar att den del av 
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organisationen ovanför han påverkar informationsspridning samt andra beslut. Den nivå inom 
företaget sektionscheferna ansvarar för får tillgång till mycket information anser sektionschef 
1, och menar att som ledare har han ett ansvar att föra den vidare ut till medarbetarna.  
 
Belöningssystemet inom organisationen bygger på tre grundpelare, kvalité, arbetsmiljö samt 
produktionsvolym. Belöningssystemet infördes av Martin Ivers mot fackets vilja. 
Sektionschef 1 anser att systemet har fått god effekt de sista åren i och med att folk har blivit 
mer medvetna om det. Att alla bedöms på samma parametrar skapar en gemenskap i företaget. 
Dock finns det risker i att medarbetare går till jobbet istället för att sjukskriva sig, endast för 
att inte påverka belöningssystemet negativt. Att ta fram ett optimalt värde är svårt och detta 
fungerar rättvist anser sektionschef 1. Sektionschef 3 menar inte att belöningssystemet är 
något som medarbetarna tänker på arbetsplatsen, detta då det är så många som ska bidra för 
att utdelning ska ske. Sektionschef 2 tror inte att belöningssystemet är till en nackdel, men 
vågar inte svara på hur kraftfullt styrmedel det är. 
 
Samtliga aktörer anser att stämningen inom LKAB är att arbeta med ständiga förbättringar 
och vara öppna för idéer. Det är en fortgående dialog när det gäller förbättringsarbetet och de 
tillfällen det rör större investeringar måste det göras en utredning och lämnas ett 
investeringsförslag där det visas vilka intäkter investeringen kan bringa och motiveringar för 
varför det är bra. ”… målsättningarna att hitta rätt det har vi alltid.” sektionschef 2. Enligt 
sektionschef 2 minskar inte åtagandet även fast revideringar av budget/prognos sker löpande. 
Kostnaderna är av olika karaktär och kan variera mycket i och med enhetspriserna fluktuerar. 
Han efterfrågar en gemensam mall för personalkostnaderna, för att alla ska jobba likartat.  
 
Nyckeltalen ligger till grund för samtliga sektionschefer vid fördelningen av ansvar till 
medarbetarna. Medarbetarna återkopplar och förklarar avvikelser till sektionscheferna. För att 
alla medarbetare ska känna ansvar över ett område har sektionschef 2 valt att dela upp dessa 
efter kostnadsslag. 
 

4.4	  Implementering	  strategisk	  nivå	  
Styrelsen efterfrågade ett kostnadsfokus under finanskrisen 2008/2009 och det var orsaken till 
att de valde att övergå från prognoser till budgetstyrning. All uppföljning skulle nu ske med 
budget, aktörerna medger även att det är fördelar att ha en budgetstyrd organisation då det 
uppkom stora kostnader med att omvandla samhällen som är påverkade av gruvbrytningen. 
Vid själva övergången från en prognosstyrd organisation till en budgetstyrd upplevdes det inte 
några problem på strategisk nivå inom organisationen, det var snarare tvärtom då de fick 
återgå till något som de var vana och trygga att arbeta med. Dock fanns det en önskan att det 
skulle fått ske med en längre planeringshorisont, styrelsens beslut var ingen diskussionsfråga, 
LKAB skulle bli mer kostnadsmedvetet. Controller 1 menar att återgången till budget som 
styrmetod har fått systemmässig konsekvens. Att konsolidera en budget för en hel koncern 
innebär enligt controller 1 att ett nytt system måste utformas, controller 2 fyller i och ser fram 
emot det nya budgetsystem som tas fram till hösten 2011.   
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4.5	  Implementering	  och	  utvärdering	  operativ	  nivå	  
Sektionschef 1 anser att han fick hjälp och stöd från högre delar av organisationen vid bytet 
av styrmetod. Efter bytet jobbar han mer aktivt med controllern än innan då det var 
nyckeltalsstyrning med prognoser, medan sektionschef 2 anser att samarbetet med controllern 
är samma som innan bytet. Vidare menar sektionschef 2 att det kom direktiv uppifrån inför 
bytet, men att hans sektion hade arbetat på det sättet hela tiden, varför förändringen uteblev. 
Sektionschef 3 anser inte att hon fick något speciellt stöd från organisationen, utan endast 
direktiv om att sträva mot lägre kostnadsnivå. Hon upplevde inga problem vid 
implementeringen av den nya styrmetoden även fast hon aldrig tidigare hade arbetat med 
budget som styrmetod. Vidare var det hennes chef som beslutade att hålla kvar vid 
prognoserna även under budgetstyrningen, att hon skulle ha en mixad styrning.  
 
Tidpunkten för implementeringen skiljer sig åt mellan sektionerna. För sektionschef 3 skedde 
första budgetplaneringen inför 2011, medan sektionschef 2 samt sektionschef 1 nämner den 
uppjagade marknaden innan finanskrisen samt finanskrisens utbrytande 2008 som brytpunkt. 
Sektionschef 2 poängterar att han jobbade på samma sätt innan som efter bytet från prognos 
till budget som styrmetod.  
 
”Vi jobbar lika dant i princip som vi jobbar innan och vi hade samma uppföljningar som vi 
hade innan också, innan som under prognosen som nu. Så att det när vi gick tillbaka till 
budget så var det ingen skillnad, inte nått.“ sektionschef 2.  
 
Anledningen till varför budgeten aldrig lämnades beror enligt sektionschef 2 mycket på den 
organisation som fanns ovanför han och hur de ville jobba. För sektionschef 2 betydde det att 
överordnade vill kontrollera kostnaderna, oberoende vilket beslut som var taget på strategisk 
nivå. Övergången av ekonomisk styrmetod till budget utvärderades aldrig av organisationen. 
Inte heller var det någon som följde upp vad den operativa nivån ansåg om bytet. Syftet att 
byta ekonomisk styrmetod kommunicerades heller aldrig ner till sektionscheferna. 
Anledningen har de själva fått spekulera i och samtliga nämner kostnaderna som anledning. 
”Jag tror det var ekonomerna som inte hade koll på vad det kostar nästa år, men jag vet 
inte.” sektionschef 1. Sektionschef 1 tror att det var för att tillfredsställa ekonomerna samt 
ledningen på strategisk nivå som bytet genomfördes, dessa saknade kontroll på kostnaderna 
för kommande år.  
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5.	  ANALYS	  
I detta kapitel av uppsatsen analyseras resultatet från den empiriska fallstudien för att 
beskriva och förstå varför en organisation byter ekonomisk styrmetod och vilka konsekvenser 
det får på operativ nivå. Analysen utgår från de empiriska observationerna vilka sedan 
jämförs med studiens referensram. Först presenteras den strategiska nivån vilken följs av den 
operativa nivån.  
 

5.1	  Intern	  omgivning	  	  
LKAB:s organisation är uppdelad på olika divisioner för att erhålla tydligare resultatmätning. 
På operativ nivå leder detta till ett självständigare tänk med frihet under ansvar, varje sektion 
har en kostnadsbudget som ska hållas och olika mål samt kvalitetsvärden som ska uppnås. På 
vilket sätt målen uppnås styr de enskilda sektionscheferna själva över. De får stå till svars för 
ett bra men även ett dåligt resultat. Uppdelningen på olika divisioner samt undernivåer inom 
organisationen underlättar utvärdering vid periodens slut. Bergstrand (2003) skriver att efter 
att målen är förmedlade krävs det frihet inom organisationen för att uppnå målen. Detta 
kännetecknar en decentraliserad organisation, vilket LKAB med dess divisionsuppdelning 
uppfyller. Vidare är organisationen styrd top-down, strategisk nivå förmedlar mål samt 
förhållningsramar till de underliggande nivåerna vilka själva ansvarar hur dessa nås. De 
interna förutsättningarna och kunskaper en organisation består av är dess interna omgivning 
(Amat et al 1994). Enligt Amat et al (1994) handlar detta om organisationens utformning och 
nyckelkompetenser de besitter. Vid en förändring är det både den interna samt externa 
omgivningen som påverkar en organisation. 
 
Centralisering och decentralisering går att jämföra med en formell och icke formell 
organisation. LKAB är formellt i den omfattningen att man får utstakade mål som önskas 
uppnås och budgetens ramar som man ska hålla sig inom. Men vägen dit är decentraliserad 
och informell i och med eget budgetansvar. En decentraliserad och informell organisation 
innehåller enligt Chenhall (2003) färre regler samt flexibilitet där organisationen är 
anpassningsbar till förändringar. Besluten på strategisk nivå avgör organisationens utformning 
samt hur flexibel och anpassningsbar organisationen är. 
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Figur 4: Analysmodell strategisk nivå 
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5.2	  Extern	  omgivning	  
Dagens förändrade omgivning på internationella marknader har ställt större krav på de 
organisationer som verkar inom dem. Lågkonjunkturen ökade kostradsmedvetenheten och 
krävde förändring i sättet att styra organisationerna för att överleva.  LKAB reagerade på 
förändringarna i den externa omgivningen genom att övergå till budgetering som styrmetod. 
På så sätt kunde fokus ligga på att minimera kostnaderna. Detta överensstämmer med Kloot 
(1997) som menar att det är på grund av omgivningen en organisation ändrar eller behåller en 
ekonomisk styrmetod. Vidare menar Kloot att organisationer analyserar, lär och anpassar sig 
till dess omgivning. Beroende på vilken ekonomisk styrmetod organisationen använder sig av 
uppfattas omgivningen olika. Enligt controller 1 på strategisk nivå fungerar prognosstyrning 
som bäst i en uppåtgående marknad då framtiden är säker.  Wallander (1999) säger att styra 
med prognoser innebär en längre tidshorisont än budgetering, du budgeten för en kortare 
tidshorisont desto längre in på året det kommer. Enligt Bergstrand (1997) har budgeten ett 
uttalat kostnadsfokus men bygger dock på historisk data. I dagsläget är LKAB:s uttalade 
styrmetod budgetering med inslag av prognos och styrkortsparametrar. Detta innebär att 
organisationen genom budgeten får ett kostnadsfokus, samt konkreta nyckeltal för 
medarbetarna att arbeta och följas upp mot. Dessutom möjliggör prognosarbetet tre gånger 
per år en blick mot framtiden. 
 

5.3	  Nuvarande	  styrmetod	  
I dagsläget använder LKAB sig av en mixad styrmetod med utgångspunkt i budgeteringen, 
men med inslag av prognos samt styrkortsparametrar. För att bevara den flexibla och 
anpassningsbara sidan av organisationen fortsätter LKAB i begränsad mängd att arbeta med 
prognoser. Att vara anpassningsbar och villig att förändra sig är viktiga delar inom en modern 
organisation. Prognoserna ger divisionerna en blick över vad som kommer att ske framöver 
och ligger till grund för beslut. För LKAB:s decentraliserade organisation är det viktigt att 
den operativa nivån inom organisationen känner att de har befogenhet och kunskapen för att 
kunna ta rätt beslut. Samuelson (2004) definierar ekonomistyrning som åtgärder för att nå en 
verksamhets bestämda ekonomiska mål vilket överensstämmer med LKAB. 
 
På strategisk nivå inom LKAB framhåller man att individer styrs hårdare av budget då det 
upplevs mer som ett åtagande när de har en budget som ska hållas. Detta bekräftades av 
sektionschef 3 på operativ nivå som ansåg att budgeten skapar ett större engagemang vilket 
bidrar till att individer försöker hitta andra mer kostnadseffektiva lösningar. Enligt Ax, m. fl. 
är budget ett bra verktyg när ansvar ska fördelas inom en organisation. Budget som styrmetod 
passar även bra för LKAB som processorganisation då den ger ett fokus på kostnaderna. Detta 
då organisationen är pristagare på världsmarknaden och ej kan påverka marknadspriset på 
malm. Andra fördelar med budgeteringen är planering och uppföljning, där sektionschef 1 
ansåg att det främsta användningsområdet med en budget är att kunna jämföra utfallen. 
LKAB:s budgetsystem som uppdateras löpande ger direkt indikationer på budgetavvikelser, 
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detta leder till att de snabbt kan utforma åtgärdsplaner för problem och avvikelser som måste 
åtgärdas. Dock bygger budgeten på ett antagande om att framtiden är förutsägbar och 
oföränderlig. Detta stämmer inte utan organisationer måste löpande arbeta med att försöka 
förutspå framtida omvärldsförändringar, ett sätt att göra detta är med hjälp av prognoser som 
LKAB använder.  
 
Budgetstyrning som enda styrmetod talar emot decentralisering då det blir svårare att fatta 
beslut när tidshorisonten blir kortare och kortare. Prognosstyrningen talar för decentralisering 
under förutsättningarna att organisationer vill erhålla en vision för hur framtiden kan utspela 
sig. Dessa tillsammans utformar en mixad styrmetod vilka kombinerat med eget budgetansvar 
leder till en decentraliserad organisation med en blick för vad som kommer att ske i 
framtiden. Samtidigt ligger fokus på kostnader inom budgetens ramar samt kvalitet genom 
uppsatta mål och mätvärden. Tabell 3 visar hur LKAB som organisation förhåller sig till, 
enligt teorin, en budgetstyrd eller prognosstyrd organisation. Att styra med hjälp av en mix av 
styrmetoder kan ha flera fördelar och kan jämföras med det balanserade styrkortet som 
använder sig av både finansiella och icke finansiella mätvärden enligt Kaplan och Norton 
(1999). 
 

Tabell 3: Jämförelse LKAB, budgetstyrd och prognosstyrd organisation. 

Kännetecken Budgetstyrd Prognosstyrd LKAB 
Tidsperspektiv Historiska Framåtblickande Mix 

Planering Årligen Löpande Årligen, uppdateras 
Organisationen Auktoritär Medbestämmande Mix 

Handlingsutrymme Smalt spelrum Brett spelrum Brett spelrum 
Kostnadsmedvetenhet Hög grad Låg Grad Hög grad 

Prestationsmätning Finansiella mått Fin. och Icke fin. Fin. och Icke fin. 
Redovisningsinformation Hög grad Medel grad Hög grad 

Utvärdering Jmf utfall Jmf mål Jmf Utfall 
Kommunikation Top-down Top-down Top-down 

Medarbetarmotivering Belöningssystem Belöningssystem Belöningssystem 
Beslutsfattande Centraliserat Decentraliserat Decentraliserat 

Ansvarsfördelning Kostnadsfokus Målfokus Kostnadsfokus 
Resursfördelning Tilldelat Gränser Tilldelat 

 
Tabell 3 visar en jämförelse mellan att vara en budgetstyrd och prognosstyrd organisation 
samt hur LKAB har tillämpat delar från de båda styrmetoderna till organisationen. 
Kostnadsmedvetenheten hålls på en hög nivå, beslutsfattandet är decentraliserat, planeringen 
sker årligen men uppdateras, detta är några av de delar som gör LKAB till en 
omgivningsanpassad organisation. 
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5.3.1	  Prognosstyrning	  

På strategisk nivå inom LKAB kritiserar man den budgetlösa styrmetoden för att inte vara 
kostnadsmedveten. De framhåller att när organisationen vill konkurrera på en internationell 
marknad där en förändring i världsekonomin påverkar organisationen gäller det att vara 
kostnadsmedveten. LKAB överlevde finanskrisen 2008-2009 på grund av att det gick snabbt 
att införa kostnadsbesparingar och skära ner i balansräkningen. Med hjälp av förändrade 
arbetsuppgifter lyckades även samtlig personal behållas vilket möjliggjorde att arbetet kunde 
återgå till det normala när konjunkturen vände. Lindvall (2001) anser att det är viktigt att 
organisationer aktar sig för att uppdatera och ändra målen för divisionerna eller 
organisationen i helhet när prognoserna förändras. Här finns det dock både för och nackdelar, 
prognoser är till för att vara aktuella och levande då det går ut på att vara flexibel och snabbt 
kunna ändra riktningen för organisationen. Dock kan det få till följd att den operativa nivån 
anstränger sig mindre för att uppnå de utsatta målen då en ny prognos är på ingående och 
målen kommer revideras. Det är med stor försiktighet mål och kvalitetsvärden bör ändras, 
detta bör bara ske om det är strategiskt viktigt. 

5.3.2	  Budgetstyrning	  

På strategisk nivå inom LKAB framkommer att så länge organisationen håller sig inom 
budgetens ramar, samt uppfyller mål och kvalitetsvärden är suboptimering ingenting som 
märks av. Det är naturligtvis bättre om organisationen blir effektivare och kostnaderna 
minskar, men har den strategiska nivån operationaliserat målen ner till operativ nivå samt att 
dessa hålls inom de utstakade ramarna upptäcks inte suboptimering inom organisationen. I 
slutändan leder det ändå till att de övergripande målen blir uppfyllda och organisationen 
förverkligar sin strategi, mål och vision. Budget som styrmetod tar sin utgångspunkt som 
planeringsverktyg. Planering, samordning, ansvarsfördelning samt uppföljning är några av de 
grundläggande ändamålen med upprättandet av budgetar. Organisationers behov av att kunna 
planera framtiden på både kort och lång sikt uppfylls av budgeten. Budgeten som ekonomisk 
styrmetod ger ett tydligt kostnadsfokus, vilket dock kan ge en negativ effekt i form av 
konkurrens mellan organisationens olika avdelningar. 
 Suboptimeringar inom en organisation innebär att individer och enheter som ser till sitt eget 
bästa istället för organisationen som helhet. Detta kan hämma organisationens effektivitet.. 
(Ax, m. fl. 2009) 
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Figur 5: Analysmodell operativ nivå 
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5.4	  Implementering	  och	  mottagande	  
Finns det bra kanaler för att distribuera information och meddela medarbetare om ändringar är 
det till stor fördel för ett byte av ekonomisk styrmetod. Organisationskulturen återspeglar hur 
villig en organisation är för förändring, LKAB är en organisation som är konjunkturkänslig 
och måste vara anpassningsbar därefter. En organisation är inte starkare än sin svagaste länk, 
hur informationen hanteras beror till stor del på hur ledarna inom organisationen agerar. Är de 
informativa och sprider informationen vidare till sina medarbetare leder det till att 
förändringar blir lättare att hantera. Teorin för implementering av en ny ekonomisk styrmetod 
lyfter fram vikten av olika faktorer som måste beaktas. Dessa är organisationsstruktur, 
företagskultur, ledarskap, resursfördelning, informationssystem samt belöningssystem 
(Thompson och Strickland, 1989). För LKAB kom beslutet av att införa en ny styrmetod från 
organisationens strategiska nivå. Dock visar studien att informationsspridningen stannar innan 
den når ända ner till sektionscheferna. Enligt sektionscheferna beror det till stor del på vilken 
syn deras chefer har på ekonomistyrning. För att lyckas med implementering av en ny 
styrsmetod behöver hela organisationen arbeta i samma riktning och ha ett öppet 
informationsled. Genomförandet av bytet av ekonomisk styrmetod överensstämmer med vad 
Nutt (1992) ansåg hur man skulle gå till väga. Ramarna för vad som ska förändras sätts på 
strategisk nivå samt på vilket sätt det ska ske, förändringen samordnas av den taktiska nivån 
och genomförs av den operativa nivån. 
 
LKAB har controllers som arbetar aktivt med sektionscheferna. Det skiljde sig mellan de tre 
olika sektionscheferna hur mycket de arbetade med controllern. Sektionschef 1 ansåg att 
arbetet med controllern är mer omfattande nu med budget som ekonomisk styrmetod medan 
sektionschef 2 och 3 ansåg att arbetet som sker med controllern inte hade ändrats. 
Avdelningen som sektionschef 3 arbetar med införde budget som styrmetod ett år efter de 
andra avdelningarna, orsaken till detta är okänd. Den operativa nivån inom LKAB har använt 
sig av budget för att ha kontroll över sina kostnader även fast den uttalade styrmetoden har 
varit prognosstyrning. Det var således ingen stor skillnad för dem när det beslutades om att 
byta styrmetod. Sektionschef 3 som arbetat kortast tid vid sin position och inte tidigare arbetat 
med uppföljning mot budget upplevde inte några problem med implementeringen. Enligt 
Thompson och Strickland (1989) är varje organisation unik och implementeringen måste 
anpassas utefter dess behov, LKAB har lyckats i detta och tagit hänsyn till att sektionschef 3 
inte tidigare arbetat med budget. Överlag arbetar de respektive sektionscheferna på samma 
sätt efter bytet av styrmetod som innan bytet. Anledningen till detta var att det aldrig övergav 
budgeten som verktyg för att ha kontroll över kostnaderna. Detta kan relateras till Thompson 
och Strickland (1989) som anser att ett inarbetat beteende inte förändras bara för att en ny 
ekonomisk styrmetod har presenterats.  
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5.4.1	  Inre	  effektivitet	  –	  rätt	  sätt	  

De tre sektionscheferna har gjort saker på rätt sätt enligt vad som krävdes av dem på operativ 
nivå, dock vill vi analysera detta ur ett ledningsperspektiv och det fanns en lucka i vad som 
krävdes av ledningen och vad som operativ nivå utförde. Operativ nivå har kunnat hålla en 
hög produktivitet samtidigt som de inte har erhållit inre effektivitet när det gäller 
tillämpningen av ekonomisk styrmetod. Enligt Karlöf (2006) är det av stor vikt att hålla 
effektiviteten hög, en del av effektiviteten inom en organisation är att utföra uppgifter på rätt 
sätt, det vill säga hålla en hög produktivitet. Ur ett ekonomistyrningsperspektiv innebär detta 
att den operativa nivån arbetar på det sätt som den strategiska nivån har uttalat. 
 
Tidigare har sektionscheferna inte erhållit hög grad av inre effektivitet. De använde sig av en 
budget när den uttalade styrmetoden var prognosstyrning, detta för att erhålla en 
kostnadsmedvetenhet på enheten. Trots detta har de varit effektiva i sitt arbete att göra rätt 
saker, det vill säga hålla den yttre effektiviteten på en hög nivå. Den strategiska nivån har 
misslyckats att uppnå den inre effektiviteten men ändå har det önskvärda beteendet uppnåtts. 
En bättre dialog mellan operativ och strategisk nivå hade inneburit att högre inre effektivitet 
uppnåtts. Den nuvarande uttalade styrmetoden är budgetstyrning med inslag av 
prognosstyrningsparametrar såsom mål och mätvärden, nu arbetar alla enheter på rätt sätt och 
håller därför en hög grad av inre effektivitet. LKAB har utformat ekonomiska mått för att 
uppnå ett önskvärt beteende inom organisationen, vilket överensstämmer väldigt bra med hur 
Magnusson och Wahlgren (1995) har definierat ekonomistyrning. 

5.4.2	  Yttre	  effektivitet	  –	  rätt	  saker	  

Att ledningen kan tillhandahålla den efterfrågade informationen till styrelsen är uppnått, man 
kan säga att de har tillhandahållit rätt produkter till styrelsen och uppnått den yttre 
effektiviteten. Den yttre effektiviteten har alltid varit på en hög nivå, dock är processen för 
hur man uppnått den yttre effektiviteten onödigt utdragen för LKAB som organisation. Med 
facit i hand kan det frågas om det var rätt beslut att helt frångå budgeteringen inom 
organisationen. På operativ nivå genomfördes inte bytet fullt ut eftersom dessa alltid har 
arbetat sida vid sida med en budget vilken de har utformat själva. Med grund i att LKAB är en 
stor organisation med hög grad av handlingsfrihet samt att det har tillåtits att göra budgetar, 
framkommer det av studien att orsaken till att den yttre effektiviteten har legat på hög nivå har 
möjliggjort goda resultat för organisationen. Enligt Karlöf (2006) innebär detta att 
produktiviteten varit hög. 
 

5.5	  Ekonomisk	  medvetenhet	  
För att en organisation ska ledas på ett optimalt sätt är det viktigt att förmedla de ekonomiska 
målen så långt ut i ledet som möjligt. Enligt sektionschef 1 leder ekonomisk medvetenhet till 
motivation hos de anställda samtidigt som det fungerar som en utvärdering av deras utförda 
arbetsuppgifter. Samtliga sektionschefer fördelar med hjälp av ekonomiska nyckeltal, mått 
och mätvärden, det arbete som ska utföras och det är upp till ansvarige att förklara avvikelser 
till sektionscheferna. Sektionscheferna följer upp vad deras medarbetare utför men upplevde 
själva inte någon utvärdering om hur det har gått med bytet av ekonomisk styrmetod. Studien 
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visar att detta är en orsak till deras omedvetenhet angående anledningen till bytet av 
organisationens ekonomiska styrmetod. Sektionscheferna kunde tänka sig att det rörde sig om 
ett kostnadsfokus när det övergick till budgetstyrning. En utvärdering av bytet av ekonomisk 
styrmetod hade ökad medvetenheten om just ekonomiska styrmetoder på operativ nivå. 
Vidare hade konsekvenserna av bytet kommit fram, vilket i sin tur ökat medvetenheten på 
strategisk nivå. Enligt Thompson och Strickland (1989) är det inte utformningen av 
styrmetoden som är det svåra utan integreringen av denna i organisationen är det väsentliga 
där energin ska fokuseras. 
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6.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	  
Syftet med uppsatsen var att beskriva och förstå varför organisationer byter ekonomisk 
styrmetod samt vilka konsekvenser det får på den operativa nivån. Ekonomiska styrmetoder 
finns för att implementera organisationens strategi i verkligheten och i slutändan leda 
organisationen mot dess ekonomiska mål. Ledningen i organisationen måste fråga sig vad det 
är de vill ha i utbyte av ekonomistyrningen, valet av styrmetod skiljer sig om fokus skall vara 
på lönsamhet eller kostnader. Tidigare forskning inom området berör implementering 
(Chenhall 2003) och utformningen (Magnusson och Wahlgren 1995) av ekonomisk styrmetod 
och psykologin däremellan (Viklund 2005). Det teoretiska bidraget studien visar på är att 
organisationer bör tillämpa en mixad styrmetod utifrån dess egna förutsättningar. Prognosens 
framåtriktade horisont hjälper organisationer att anpassa sig till den föränderliga 
omgivningen. Genom budgetens kostandsfokus kan mål och mätvärden enkelt fördelas samt 
följas upp. Användandet av finansiella samt icke-finansiella styrparametrar förtydligar målen 
för medarbetare på operativ nivå. 
 
Det skiljer sig i hur den strategiska och operativa nivån inom LKAB arbetar. Arbetet på 
strategisk nivå inom organisationer går ut på att tillhandahålla beslutsunderlag för styrelsen 
och ledningen. Strategisk nivå måste således arbeta med framförhållning samt försöka 
förutspå framtiden för att kunna anpassa organisationen. Den operativa nivåns arbete är 
nutids-orienterat och styrs till största del på hur många ton som ska tas fram i processen. 
LKAB är pristagare på en världsmarknad och kan inte som många andra organisationer höja 
priset på produkten för att öka intäkterna och där med resultatet. Detta genomförs istället 
genom kostnadsbesparingar och effektivitetsökningar vilket i samband med ökad 
spetskompetens ökar konkurrenskraften.  
 
En slutsats är att ett byte av ekonomisk styrmetod får konsekvenser på operativ nivå. I hur 
stor utsträckning detta sker beror på hur den operativa nivån har arbetat innan bytet av 
styrmetod. Effekten av bytet av styrmetod på operativ nivån inom LKAB blev inte mycket 
märkbara, detta då sektionscheferna löpande har arbetat med budgetering fastän den uttalade 
styrmetoden var prognosstyrning. Kommunikationen mellan de olika nivåerna är effektiv då 
det gäller organisationsförändringar och information som ligger till grund för beslut. Dock 
visar studien på att information som skulle varit viktig för framtida beslut försvinner innan 
den når ända längst ut till operativ nivå. Den empiriska insamlingen pekar på att den operativa 
nivån hela tiden har använt sig av budget för att jämföra utfall och hålla kostnaderna 
kontrollerbara. Studiens praktiska bidrag till LKAB och andra organisationer med liknande 
förutsättningar är att öka medvetenheten och förbättra kommunikationen åt båda hållen inom 
organisationen samt att utvärdera förändringar. Om strategisk nivå hade varit medvetna om 
den operativa nivåns arbetssätt skulle bytet av ekonomisk styrmetod kunnat genomföras på ett 
smidigare sätt. En utvärdering av bytet av ekonomisk styrmetod hade ökad medvetenheten på 
strategisk nivå samt belyst konsekvenserna av bytet. 
 
Organisationer ändrar sin ekonomiska styrmetod för att anpassa sig till omvärldsförändringar. 
En förändring i omvärlden kan leda till oönskade ekonomiska effekter om inte organisationen 
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förändrar sin ekonomiska styrning. Hur denna förändring av styrmetod sker beror på den 
interna miljön inom organisationen, är divisionerna eller individerna mottagliga för 
förändringar från strategisk nivå. Internt saknade den strategiska nivån inom LKAB en 
kostnadskontroll, vilket skulle erhållas med budget som ekonomisk styrmetod.  
 
Bytet som LKAB genomförde under en semester kan i praktiken för en annan organisation 
vara mycket svårt att genomföra. LKAB är en organisation med väldigt mycket resurser vilket 
är en fördel vid en omorganisation. Resultaten av att införa budget som ekonomisk styrmetod 
med målet att uppnå 2007 års kostnadsnivå har lett till att medvetenheten om kostnaderna har 
ökat för sektionscheferna, detta då de är tvungna att rapportera utfall via en budget, vilket 
också var målet för styrelsen.  
 
För att öka förståelsen för hur kommunikation och informationsflöden fungerar skulle det 
vara intressant att i en kommande studie undersöka vilken nivå inom organisationen 
informationen stannar på. Fortsatta studier kan studera om det är den taktiska nivån inom 
organisationen som informationen stannar vid och rapporteringen till sina överordnade 
stagnerar. Vidare kan en jämförelse av olika fall vara intressant, att jämföra LKAB:s byte med 
andra organisationer som har bytt men även organisationer som inte har bytt ekonomisk 
styrmetod. Det skulle även vara intressant med en analys av en organisation som gått från att 
vara en budgetstyrd till prognosstyrd. 
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BILAGA	  1	  -‐	  Intervjuguide	  strategisk	  nivå	  
Bakgrundsinformation 

• Vad är din position inom organisationen? 
• Vilka arbetsuppgifter har du? Kan du beskriva dem? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 
• Kan du kortfattat presentera LKAB och hur företagets organisation ser ut? 

 
Allmänna frågor om styrningen i LKAB  

• Hur sprids informationen i företaget? Hur fördelas ansvaret inom företaget? 
• Använder ni samma styrmetod för hela företaget? Ge exempel. 

 
Ekonomistyrningsmetod 

• Vad använder ni er av för ekonomisk styrmetod i dagsläget och hur fungerar det 
praktiken?  

• Hur skulle du definiera er aktuella styrmetod? 
• Vilken styrmetod använde ni er av tidigare och hur fungerar det i praktiken?  
• Hur definierar du den styrmetod ni använde er av tidigare? 
• Har ni helt frångått den tidigare styrmetoden eller finns delar av det kvar?  
• Vilka är de största skillnaderna på de två styrmetoderna?  
• Vilka är fördelarna/nackdelarna med de två styrmetoderna? 

 
Byte av styrmetod 

• Vad var anledningen till att ni valde att byta styrmetod? När skedde bytet? Vilken 
tidsram tillämpades vid bytet?  

• Hur genomfördes bytet? Konsekvenser av att byta styrmetod? Utvärderades bytet? 
• Upplevde ni något problem/motstånd inom organisationen vid införandet av den nya 

styrmetoden? 
• Var det någon speciell nivå inom företaget som påverkades mer än andra? 
• Med facit i hand, hade du velat genomföra bytet på något annat sätt? 
• Tillämpar ni någon uppföljning inom organisationen för att se till att hela företaget 

följer de nya riktlinjerna? Om ja, hur ofta och varför? Hur går ni till väga?  
• Genomfördes någon förändring inom organisationen i samband med bytet av 

styrmetod? Kan du ge något exempel. 
• Förändrades företagets strategi i och med bytet av styrmetod? Varför?  
• Följer den nya styrmetoden företagets strategi? I sådant fall på vilket sätt? 

 
Belöningsystem 

• Tillämpar ni något belöningssystem för att motivera de anställd? 
• Om ja, kan du beskriva det? 
• Tror du att medarbetarna tänker på belöningssystemet i deras dagliga arbete? 

 
Suboptimering 

• Upplever du någon suboptimering efter bytet av ekonomisk styrmetod? 
• Ja/ Nej, ser du några risker med suboptimering allmänt inom LKAB? 

 
• Går det bra att vi kontaktar dig om följdfrågor uppstår?  



 

 
 

BILAGA	  2	  -‐	  Intervjuguide	  operativ	  nivå	  
Bakgrundsinformation  

• Vad är din position inom organisationen och vilka arbetsuppgifter har du? Kan du 
beskriva dem? 

• Hur ser ditt verksamhetsområde ut? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 

 
Prognos 

• Vilken styrmetodanvände ni er av tidigare? Hur fungerade det? Använde ni er enbart 
av den styrmetoden? 

• Under prognosstyrningen fanns det konkreta kostnadsmål som man var tvungen att 
hålla sig inom eller var det kostnad/ton? 

• När prognoserna uppdaterades, uppdaterades även målen och det ni utvärderades på? 
• Om ja, kändes det som ett mindre åtagande då? 

 
Budget 

• Vad använder ni er av för ekonomisk styrmetod i dagsläget? Hur fungerar det i 
praktiken? 

• Vad anser du vara det viktigaste i den nya styrmetoden? 
 
Byte av styrmetod 

• Hur upplevde ni bytet av styrmetoden? Hur gick det till? När skedde bytet och hur 
lång tid tog det? 

• Konsekvenser av att byta styrmetod? Utvärderades bytet? 
• Upplevde du något problem/motstånd inom organisationen vid införandet av den nya 

styrmetoden? 
• Fick du direktiv eller stöd uppifrån vid implementeringen? 
• Hur påverkades din nivå av bytet? 

 
Jämförelse 

• Vilken av de två styrmetoderna anser du styrde organisationen bäst mot uppsatta mål? 
• Vilken styrmetod anser du ge mest träffsäkra prognoser att arbeta mot? 
• Vilken av de två styrmetoderna anser du innebär större handlingsfrihet vad gäller det 

du  
vill ha gjort för din enhet? På vilket sätt? 

• Känner du att du har befogenhet att ta beslut som kan komma att påverka resultatet? 
• Vilka anser du vara de största skillnaderna mellan de två styrmetoderna? 
• Fördelar/nackdelar med de två styrmetoderna? 

 
Belöningssystemet 

• Använder ni något belöningssystem för att motivera de anställda? Beskriv kortfattat er 
modell? 

• Känner ni er mer styrda av belöningsstystemet eller att rätta er efter budgeten? 
• Tror du att medarbetarna tänker på belöningssystemet i deras dagliga arbete? 

 
Ansvarsfördelning 



 

 
 

• Hur fördelas ansvaret på företaget? Hur ser ni om den ansvarige har gjort ett bra jobb, 
om prestationen är genomförd och utförd på ett bra sätt? 

 
Samordning 

• Hur sker och fungerar kommunikationen mellan enheterna inom företaget?  
• Hur får ni de anställda att se till helheten med verksamheten? 

 
Målsättning 

• Hur förmedlas företagets målsättning?  
• Hur motiverar ni de anställda till att nå uppsatta mål? 

 
Suboptimering 

• Upplever du suboptimering inom organisationen? 
• Hur motverkas suboptimering?  

 
Idéer 

• Om någon här får en bra idé hur gör ni för att förverkliga den? 
• Krävs det ett godkännande från central nivå? 

 
 
 
 


