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SAMMANFATTNING  
 
Omfattande ekonomistyrning tillämpas i första hand utav stora företag och dessutom är 
formella styrverktyg konstruerade för tillämpning i stora företag. Ett företags 
ekonomistyrning är betydelsefull då flera företag möter hård konkurrens och finanskriser. 
Därmed är det intressant att studera små och medelstora företags ekonomistyrning, eftersom 
ekonomistyrningen likväl kan vara till fördel för små och medelstora företag. Uppsatsens 
syfte är att beskriva ekonomistyrningen hos små respektive medelstora företag samt att 
analysera skillnader mellan små och medelstora företags tillämpning utav formella 
styrverktyg. Uppsatsen följer en kvalitativ forskningsmetod då avsikten är att skapa en 
djupare förståelse för formella styrverktyg i små och medelstora företag. Uppsatsen är 
genomförd med ett hermeneutiskt förhållningssätt i avsikt för att se helheten i 
forskningsproblemet. Vidare har vi utgått från empirin och trätt in i teorin och därmed 
tillämpat ett induktivt angreppssätt. Det teoretiska avsnittet baseras på sekundärdata i form 
utav litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. I teorin berörs små och 
medelstora företags egenskaper, ekonomistyrning i generella drag och formella styrverktyg 
såsom budget, internprissättning, produktkalkyler och prestationsmätning. Det empiriska 
materialet har framkommit genom sex intervjuer inom tillverkningsindustrin med hjälp utav 
en intervjuguide. I små och medelstora företag kan det urskiljas att ekonomistyrning 
förekommer undermedvetet och därmed inte i fokus. De formella styrverktygen är utvecklade 
och anpassade för stora företag. Ett flertal av de formella styrverktygen är alltför arbetsamma, 
komplicerade och resurskrävande för små och medelstora företag. Därmed uppvisar 
ekonomistyrning i små och medelstora företag en svag grad av formalisering. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Comprehensive financial control is applied primarily by large enterprises and furthermore; the 
formal management tools are designed for application on large enterprises. A company's 
financial control is important when several companies are faced with hard competition and 
financial crises. Thus, it is interesting to study small and medium sized enterprises’ financial 
management since the financial control can be good for small and medium sized enterprises 
as well. The aim of the essay is to describe the financial control of small and medium sized 
enterprises and to analyze differences between small and medium sized enterprises’ 
application of formal management tools. The essay follows a qualitative research method 
since the intention is to create a deeper understanding of the formal management tools in 
small and medium sized enterprises. The essay is done with a hermeneutic approach in order 
to see the entirety of the research problem. Furthermore, we have gone from empirics and 
entered into the theory and thus applied a inductive approach. The theoretical section is based 
on secondary data from literature and scientific articles in the field of study. In theory the 
focus is on small and medium sized enterprises’ characteristics, financial management in 
general features and formal management tools such as budget, transfer pricing, product 
calculations and performance measurement. The empirical material has come from six 
interviews in the manufacturing sector with the help from an interview guide. In small and 
medium sized enterprises it has been noticed that the financial control exists unconscious and 
is not in focus. The formal management tools are developed and adapted to large enterprises. 
Several of the formal management tools are too laborious, complex and costly for small and 
medium sized enterprises. This indicates that financial control in small and medium sized 
enterprises have a slight degree of formalization. 
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1. INLEDNING 
 
 
Inledningen ger en översiktlig bakgrundsbeskrivning av ekonomistyrning, dess syfte och de 
styrverktyg som tillämpas för att uppnå verksamhetens mål. Vidare förs en problemdiskussion 
som redogör för avsikten med vår frågeställning. Inledningen avslutas med uppsatsens syfte, 
avgränsningar och disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Gyllberg och Svensson (2000) menar att ekonomistyrning bidrar till att öka företagets 
effektivitet. Ekonomistyrning behandlar både ekonomi och styrning och finns i varje företag. I 
stort sett är alla medarbetare i en organisation involverade i dessa aktiviteter. Kullvén (1994) 
menar att ekonomistyrning syftar till att styra beslutsfattande och agerande i en verksamhet 
för att uppnå ekonomiska mål. Ax, Johansson och Kullvén (2005) menar att ekonomiska mål 
exempelvis kan vara lönsamhet, likviditet och soliditet. Dock är ekonomiska mål inte alltid av 
finansiella slag utan kan likväl vara icke-finansiella mått såsom kundnöjdhet, kvalitet och 
flexibilitet. Kullvén (1994) påpekar att ekonomistyrning utgår från ett företags strategi. Ax et 
al. (2005) menar att det i strategin klargörs hur ett företag ska arbeta för att uppnå sina mål 
och sin affärsidé. Två viktiga inslag i strategin är vilka konkurrensfördelar som företaget kan 
utveckla eller använda samt vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som företaget har 
mot omvärlden (ibid.).  
 
Olve och Samuelson (2008) anser att ett företags ekonomistyrning avgörs av företagets 
ledningsfilosofi, men att det även influeras av situationer i andra företag och av omgivningen 
som företaget är verksamt i. Ibland kan man se att det existerar mode i styrning, det vill säga 
att en styrmetod sprids från ett företag till ett annat. Ax et al. (2005) menar att styrning kan 
uttryckas som olika typer av handlingar som syftar till att nå förutbestämda mål för 
verksamheten. Då målen är av ekonomisk karaktär kallas det ekonomistyrning. Det krävs 
styrmedel för att ett företag ska kunna uppnå sina ekonomiska mål. De vanligaste styrmedlen 
är formell styrning som bland annat innefattar:  

• Budget – alla företag behöver planlägga sin verksamhet. Budget är ett styrverktyg vars 
syfte bland annat är planering som fokuserar på den närmaste framtiden.  

• Internprissättning – monetära värdet på interna varor och tjänster som levereras 
mellan enheter i ett företag. Internprissättningen har flera syften varav ett är att 
motivera personalen till ekonomiskt tänkande.  

• Produktkalkyler – är en kombination av intäkter och/eller kostnader för ett 
kalkylobjekt för en specifik situation. Produktkalkyler har ett mångsidigt syfte och kan 
bland annat användas för beslutsfattande och uppföljning av beslut.  

• Prestationsmätning – olika prestationer mäts och dess mått kan vara av finansiellt men 
likväl av icke-finansiellt slag. Syftet med prestationsmätning är att hjälpa till att 
implementera företagets strategi (ibid.). 

 
Vidare menar Ax et al. (2005) att ett annat vanligt styrmedel är organisationsstruktur som 
bland annat behandlar organisationsform, ansvarsfördelning och belöningssystem. Ytterligare 
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ett vanligt styrmedel är mindre formaliserad styrning, som till exempel innefattar 
företagskultur och medarbetarskap (ibid.). 
 
Bergström och Lumsden (1993) uttrycker att det i första hand är stora företag som 
implementerar omfattande ekonomistyrning, men att det kan vara intressant att beskriva 
implementeringen av ekonomistyrning och att det även kan vara till fördel för småföretag. I 
vår studie anser vi det givande att beskriva små och medelstora företags (nedan kallad SMF) 
utformning av ekonomistyrning. Ax et al. (2005) menar att det inte finns några lagar och 
regler som bestämmer hur ekonomistyrningen ska utformas. Därför kan ekonomistyrningen 
anpassas efter varje företagssituation och behov. Därmed ser vi det intressant att beskriva hur 
SMF skiljer sig åt vid tillämpning av ekonomistyrning.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ax et al. (2005) menar att ekonomistyrning är nödvändig eftersom de flesta verksamheter 
möter allt tuffare ekonomiska villkor i form av ökad globalisering av marknader, ökad 
konkurrens, snabb teknologisk utveckling och finanskriser. Gyllberg och Svensson (2000) 
menar att ekonomistyrning syftar till att öka organisationens effektivitet genom planering och 
uppföljning av verksamheten samt ekonomiskt ansvar. Därmed handlar det i hög grad om att 
påverka människors handlande till att nå bestämda mål.   
 
Enligt Hudson, Smart och Bourne (2001) har formella styrmedlen främst konstruerats för 
användning i stora företag. Även Bergström och Lumsden (1993) påpekar att det i första hand 
är stora företag som implementerar omfattande ekonomistyrning. De stora företagen har fått 
vara vägledande för de mindre företagen, eftersom det i många småföretag saknas en 
målmedveten ekonomistyrning. I Sverige klassas dock den största delen av företagen som små 
eller medelstora, närmare bestämt 99 procent av Sveriges dryga 600 000 företag 
(svensktnäringsliv.se, 2007). Därmed anser vi det intressant att beskriva tillämpning av 
formella styrverktyg i SMF, med tanke på att dagens styrverktyg är utformade för stora 
företag.  
 
Gyllberg och Svensson (2000) anser att synen på ekonomistyrning har varit ett väl omtalat 
ämne sedan mitten av 1980-talet. Orsakerna är flera och en är att företagens situationer har 
genomgått och går igenom betydande förändringar i flera hänseenden. Förändringar i 
företagets omgivning är märkbara, särskilt med hänsyn till den snabba teknologiska 
utvecklingen, men även genom en högre grad av globalisering, vilket har lett till att 
konkurrenskraften har ökat. På grund av den allt mer ökande konkurrensen anser vi att det blir 
allt viktigare att effektivisera sin verksamhet och utveckla sin ekonomistyrning. Därmed anser 
vi att ekonomistyrning är ett relevant ämne att beskriva. 
 
Vår frågeställning är: I vilken utsträckning existerar de formella styrverktygen i små 
respektive medelstora företag? 
 
Vi kommer även att redogöra för om det finns skillnader mellan små respektive medelstora 
företags tillämpning av formella styrverktyg. Hudson et al. (2001) menar att SMF uppvisar 
tydliga särdrag som skiljer sig från stora företag. På grund av dessa särdrag anser vi det 
intressant att beskriva huruvida SMF tillämpar formella styrverktyg eller om de tillämpar mer 
anpassade styrverktyg efter företagets situation. Med tanke på att de formella styrverktygen är 
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utformade för stora företag, anser vi det intressant att ställa frågan: är formella styrverktyg 
lämpliga för SMF?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva ekonomistyrningen hos små respektive medelstora företag och analysera 
skillnader mellan små och medelstora företags tillämpning utav formella styrverktyg. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till ekonomistyrning hos SMF inom tillverkningsindustrin. 
Samtliga företag är belägna i Halmstad, Slöinge och Falkenberg. Storleken på småföretagen 
som vi har intervjuat är 35-50 anställda och på de medelstora företagen 70-250 anställda.  
 
Vi kommer att behandla formella styrmedel med betoning på budget, internprissättning, 
produktkalkyler och prestationsmätning. Vi kommer endast att beröra formella styrmedel och 
därmed utelämna organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. Vi har valt 
ovanstående formella styrmedel då vår uppfattning är att dessa förekommer mest i praktiken.  
 

1.5 Disposition 
 
1. Inledning Inledningen ger en översiktlig bakgrundsbeskrivning av ekonomistyrning, dess 

syfte och de styrverktyg som tillämpas för att uppnå verksamhetens mål. Vidare 
förs en problemdiskussion som redogör för avsikten med vår frågeställning. 
Inledningen avslutas med uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition. 

 
2. Metod I detta avsnitt redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vidare förs en 

diskussion angående vetenskapligt angreppssätt och forskningsmetod. 
Metodavsnittet avslutas med hur vi har valt att samla in information till vår 
uppsats. 

 
3. Teori I detta avsnitt redogör vi för den teori som är grunden till vår empiri och analys. 

Vi inleder med en allmän beskrivning av ekonomistyrning för att få en bredare 
synvinkel och utgångspunkt. Därefter berörs olika styrverktyg, deras syfte och 
funktion samt en beskrivning av små och medelstora företag. 

 
4. Empiri Empiriavsnittet återspeglar resultatet från våra genomförda intervjuer. Empirin 

inleds med en kort företagspresentation för att ge läsaren en introduktion till 
varje företag. Därefter redovisas den erhållna informationen från våra intervjuer 
som är genomförda med hjälp utav vår intervjuguide som återfinns som bilaga. 

 
5. Analys I detta avsnitt sammankopplas teorin med empirin för att generera en god helhet. 

Denna utvärdering kommer sedan vara grunden för slutsatserna. 
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6. Slutsatser I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi gjort utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställning. Avsnittet avslutas med förslag kring eventuell fortsatt forskning 
inom angränsande ämne. 
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2. METOD 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vidare förs en diskussion 
angående vetenskapligt angreppssätt och forskningsmetod. Metodavsnittet avslutas med hur 
vi har valt att samla in information till vår uppsats.  
 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Patel och Davidson (2003) menar att positivismen och hermeneutiken är två förhållningssätt 
som har likheter och olikheter.  

 
”I den samtida debatten mellan positivister och hermeneutiker har ofta positivism fått stå 
för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. Hermeneutiken har 
fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 
”subjektiv” och engagerad” (Patel & Davidson, 2003, s. 29).  

 
Patel och Davidson (2003) förklarar hermeneutik som tolkningslära, vilket innebär att 
forskaren beskriver, tolkar och försöker förstå förutsättningarna i människans tillvaro. 
Forskare som innehar det hermeneutiska förhållningssättet använder sin egen förståelse som 
ett redskap vid tolkning. Därmed kan förståelsen ses som en tillgång vid tolkning och 
innefattar tankar, uttryck, känslor och kunskap som forskaren har. Hermeneutikerna strävar 
efter att se helheten i forskningsproblemet. Forskaren sätter helheten i förhållande till delarna 
och pendlar mellan dessa för att därigenom åstadkomma en komplett förståelse. Denna 
process kallas för den hermeneutiska spiralen (ibid.). 
 
Vi tillämpar ett hermeneutiskt förhållningssätt, eftersom vi genomför en kvalitativ studie där 
förståelse står i centrum och eftersom vi vill se helheten i forskningsproblemet. Under 
uppsatsprocessen har vi först granskat de kompletta intervjuerna för att begripa helheten. 
Därefter har vi studerat delar av intervjuerna för att skapa en djupare förståelse av dessa delar. 
Detta betyder att vi har pendlat mellan helheten och delarna vilket sker i det hermeneutiska 
förhållningssättet. 
 
Vi har inte valt det positivistiska förhållningssättet eftersom vi inte formulerar hypoteser och 
teorier i form av matematiska formler. Patel och Davidson (2003) menar att positivisterna 
utformar hypoteser som sedan testas genom observationer. En egenskap för positivism är att 
helheten i ett problem kan beskrivas genom att studera problemens delar enskilt. En 
positivistisk forskare står i yttre relation till forskningsobjektet, vilket betyder att till exempel 
forskarens personlighet såsom religion och politik inte ska inverka på forskningsresultatet. 
Därmed ska forskningsresultatet alltid bli det samma oavsett forskare (ibid.).     
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Från enskilda fall 
formuleras en 
preliminär teori 
 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Patel och Davidson (2003) menar att forskaren har till uppgift att relatera teori och verklighet 
till varandra, vilket är ett tydligt problem inom vetenskapligt arbete. För att relatera teori till 
empiri kan forskaren använda ett deduktivt, induktivt eller abduktivt angreppssätt.  
 
Jacobsen (2002) påpekar att en forskare med induktivt angreppssätt utgår från empirin och går 
in i teorin. I denna ansats samlas all relevant information in, eftersom forskaren inte har med 
sig några förväntningar från början. Inkommen information och data organiseras och teorier 
utformas. Målsättningen är att ingenting ska sätta en gräns för vilken information som samlas 
in, för att korrekt kunna återge verkligheten. Kritiker av den induktiva ansatsen påpekar att 
det är omöjligt att anta att en forskare kan träda in i verkligheten utan förväntningar (ibid.). 
Vår uppsats präglas av ett induktivt angreppssätt. Vi utgår från verkligheten och träder in i 
teorin. Våra intervjuer angående ekonomistyrning utgör verkligheten och används sedan för 
att utforma ny teori som därmed blir slutsatser för vår forskning. Jacobsen (2002) menar att 
kvalitativa metoder ofta är sammankopplade med induktiva angreppssätt, eftersom denna 
metod är mottaglig för ny information. På så vis anser vi att det induktiva angreppssättet är 
lämpligt då vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod.  
 
Det deduktiva angreppssättet lämpar sig inte för oss eftersom vi inte går ”från teori till 
empiri”.  Jacobsen (2002) menar att en forskare med deduktivt angreppssätt anskaffar sig 
vissa förväntningar om verkligheten som har sin grund i tidigare teorier och observationer. 
Därefter erhålls empiri för att se om förväntningarna balanserar med verkligheten. Kritiken 
mot den deduktiva ansatsen är att den kan generera begränsad information eftersom forskaren 
enbart söker information som forskaren anser betydelsefull. På så sätt fortgår undersökningen 
i riktning mot de förväntningar som forskaren hade när undersökningen påbörjades. Därmed 
riskeras att viktig information försummas (ibid.).  
 
Vi har inte valt ett abduktivt angreppssätt då Patel och Davidson (2003) anser att abduktion 
innebär en sammankoppling av induktion och deduktion, det vill säga en växelverkan mellan 
teori och empiri. Abduktionens första fas utmärks för att vara induktiv, och i dess andra fas 
framhävs en deduktiv ansats. Kritik mot det abduktiva angreppssättet är att samtliga forskare 
påverkas av sina tidigare kunskaper, vilket innebär att forskningen inte påbörjas utan 
premisser (ibid.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

VERKLIGHET 

Teori 1 Teori 2 

Från teori 
dras 
slutsatser 
om enskilda 
fall 

Från 
enskilda fall 
formuleras 
en teori 

Denna 
teoris testas 
på nya fall 

Teorin 
utvecklas 

Teori Teori 

Deduktion   Induktion                      Abduktion 

Figur 1. Relationen mellan teori och verklighet (Patel & Davidson, 2003, s. 25). 
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2.3 Forskningsmetod 
 
”En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som 
kan bidra till att uppnå dessa mål är metod” (Holme & Solvang, 1991, s. 12). Uppsatsens 
frågeställning och kunskap bör spegla dess metodval. Det kan urskiljas två olika 
forskningsmetoder: kvalitativa och kvantitativa metoder. En väsentlig avvikelse mellan 
forskningsmetoderna är hur de brukar siffror och statistik. Konkurrensen mellan de olika 
metoderna är ringa, vilket medför att en forskare kan kombinera kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Det är viktigt att en forskares metodval präglas av den metod som är bäst lämpad till 
problemområdet (ibid.).  
 
Holme och Solvang (1991) menar att kvalitativ metod präglas utav en svag grad av 
formalisering och kvantitativ metod av en hög grad av formalisering. En egenskap hos 
kvalitativ metod är närheten till källan som forskaren hämtar sin information ifrån. Jacobsen 
(2002) poängterar att kvalitativ metod är mest användbar när forskaren vill skapa tydlighet 
kring ett begrepp eller företeelse. Därmed har vi valt att tillämpa kvalitativ metod, eftersom vi 
vill åstadkomma starkare förståelse och se fullständigheten gällande existensen av formella 
styrverktyg i SMF. Holme och Solvang (1991) menar att kvalitativ metod inte undersöker 
huruvida informationen har en allmän giltighet, det vill säga om rätt saker har mätts och om 
informationen är pålitlig. Utgångspunkten i den kvalitativa metoden är fördomar och 
förståelse som en forskare besitter. Den kvantitativa metoden definierar vilka förhållanden 
som är av intresse utifrån forskarens frågeställning samt vilka svar som är tänkbara för 
forskningen. En huvudsaklig roll i kvantitativ forskningsmetod är statistiska mätmetoder 
(ibid.). Andersen (1994) anser att kvantitativ metods utgångspunkt är att göra studierna 
mätbara och presentera forskningsutfallet numeriskt. Eftersom vi inte presenterar vårt resultat 
numeriskt lämpar sig den kvalitativa metoden oss.  
 
Holme och Solvang (1991) menar att i den kvalitativa metoden existerar ett ömsesidigt 
förtroende och förståelse mellan en forskare och dennes respondenter. Dock kan 
respondenterna ändra sina uppfattningar för att motsvara de förväntningar som de upplever att 
forskaren har på dem. Därmed måste forskaren finna respondenternas egna uppfattningar. Om 
en forskare vill åstadkomma korrekta observationer är forskaren tvungen att genomföra en 
objektiv mätning, det vill säga tillämpa en kvantitativ metod (ibid.).  
 
Holme och Solvang (1991) anser att den kvalitativa metoden skapar en helhetsbild vilket 
bidrar till en ökad förståelse. Jacobsen (2002) nämner öppenheten som ytterligare en fördel, 
vilket kan medföra att forskarens data blir mer mångsidig eftersom respondenten får möjlighet 
att utrycka sina individuella uppfattningar och åsikter. För att uppnå djupare förståelse och 
öppenhet har vi genomfört personliga intervjuer. Detta bidrar till ett mer nyanserat resultat 
eftersom våra respondenter har möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning. En nackdel med 
den kvalitativa metoden är den kräver omfattande resurser. På grund av att kvalitativa 
djupgående intervjuer ofta fordrar lång tid, är endast ett fåtal respondenter aktuella. Därmed 
möter denna forskningsmetod alltid generaliseringsproblem, det vill säga representativiteten 
hos respondenterna. En annan nackdel med kvalitativ forskningsmetod är att intervjuerna kan 
bli mycket omfattande. Därmed kan en stor mängd med information generas som kan vara 
komplicerad att analysera på grund att data kan vara ostrukturerad. En av den kvantitativa 
metodens fördelar är att informationen med hjälp av datorer blir standardiserad och därmed 
lätt att hantera. Nackdelen med den kvantitativa metoden är att forskningen får en ytlig 
karaktär. Anledningen är att forskaren enbart kan mäta relativt enkla förhållanden, eftersom 
ett flertal respondenter är delaktiga. Därmed blir det svårt för metoden att bli djupgående. 
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Ytterligare en nackdel med kvantitativ metod är att standardiserade frågeformulär kan 
medföra att forskaren i förväg har preciserat väsentliga svar hos respondenten (ibid.).       
 
Uppsatsen följer en komparativ struktur eftersom vi har genomfört en jämförelse mellan 
SMF: s tillämpning av formella styrverktyg. Backman (1998) uttrycker att man i den 
komparativa strukturen upprepar ett fall eller ett resultat i avsikt att tydligare klarlägga för att 
möjliggöra en jämförelse mellan alternativa perspektiv eller teorier.   
 
 
2.4 Informationsinsamling 
 
2.4.1 Primärdata och sekundärdata 
Jacobsen (2002) menar att primärdata innebär att en forskare samlar in information direkt från 
en person eller grupp. Det innebär att forskaren utgår från den ursprungliga 
informationskällan och att informationen är direkt anpassad till studiens problemställning. 
Intervjuer, frågeformulär och observationer resulterar i primärdata (ibid.).   
 
Vår primärdata utgörs av de sex intervjuer som vi har genomfört med olika företag inom 
tillverkningsindustrin. Intervjuerna har gjorts i syfte att skapa bättre förståelse och överblick 
över hur formella styrverktyg tillämpas inom SMF. Jacobsen (2002) anser att individuella 
intervjuer karakteriseras av att intervjuerna består av en dialog. Forskaren registrerar 
respondentens uttalande och ett fåtal eller inga inskränkningar påverkar vad respondenten kan 
framföra. Detta intervjuslag är lämpligt när ett relativ fåtal enheter undersöks. På grund av att 
vi har valt att genomföra sex intervjuer anser vi att individuella intervjuer är passande för vår 
studie. Jacobsen (2002) anser att personliga besöksintervjuer ger ett mer givande och öppet 
samtal än vad telefonintervjuer genererar. Därmed har vi tillämpat personliga besöksintervjuer 
för att få en nära kontakt med våra respondenter.   
 
Enligt Jacobsen (2002) kan intervjuerna ha olika grader av strukturering. Vi valde en relativ 
öppen struktur, eftersom vår avsikt var att utforma en intervjuguide med ämnen och 
följdfrågor, vilket skulle generera fria svar. Eftersom respondenten skulle få större möjlighet 
att svara på följdfrågor, tillämpade vi ingen fast ordningsföljd. Jacobsen (2002) anser att 
frågorna bör ställas i den ordning som faller sig naturlig för respondenten. 
 
Vid sekundärdata kommer informationen från upplysningar inskaffade av andra, vilket 
innebär att forskaren inte utgår från den ursprungliga informationskällan. Därmed kan 
information vara inskaffad för en annan frågeställning än den som forskaren vill studera 
(ibid.). För att fördjupa oss inom ämnet samlade vi in sekundärdata som består av befintlig 
litteratur, vetenskapliga artiklar och Internet. 
 
2.4.2 Reliabilitet och validitet 
Jacobsen (2002) anser att informationsinsamlingen det vill säga empirin måste vara valid, 
med andra ord giltig och relevant samt reliabel vilket betyder tillförlitlig och trovärdig. 
Lundahl och Skärvad (1982) menar att validitet kan med andra ord definieras som avsaknaden 
av systematiska mätfel, det vill säga att det som faktiskt mäts är det som önskas mätas. Det 
skiljs mellan intern och extern validitet där intern existerar när mätinstrumentet mäter vad 
som är tänkt att mäta. Andersen (1994) menar att extern validitet berör resultatets 
överrensstämmelse med verkligheten, det vill säga om informationsinsamlingen är sann eller 
falsk. Jacobsen (2002) menar att reliabilitet åsyftar att forskningen måste vara trovärdig och 
får därmed inte vara förknippad med mätfel. Lundahl och Skärvad (1982) menar att en 
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forskning som är reliabel inte påverkas av vem som utför den eller under vilka omständigheter 
den sker. Reliabilitet är en viktig grundsten för validiteten (ibid.).  
  
Jacobsen (2002) poängterar att somliga forskare inom den kvalitativa metoden avvisar 
validitet och reliabilitet eftersom forskaren anser att begreppen inte är lämpade till kvalitativa 
metoder eftersom de har sin grund i kvantitativ logik. Dock anser Jacobsen (2002, s. 255) att 
”även kvalitativa metoder måste underkastas en kritisk granskning när det ska bedömas om 
slutsatserna är giltiga och att lita på”.  I en kvalitativ metod nyttjas sällan begreppet intern 
och extern validitet utan istället används begreppen bekräftbarhet och överförbarhet (ibid.). 
För att testa bekräftbarheten i kvalitativa metoder kan det ske kontroller av forskningen 
genom att jämföra mot andra forskningar. Överförbarhet innebär i vilken grad 
observationerna kan generaliseras, men det är inte den kvalitativa metodens avsikt (ibid.) 
 
Uppsatsen följer en kvalitativ studie och för att uppsatsens resultat ska ses som giltig och 
relevant måste en intersubjektivprövningsprocess genomföras av en expert. Den sekundärdata 
vi använt anser vi reliabel, då vi utnyttjat väsentlig litteratur, vetenskapliga artiklar och 
Internet inom ämnet. Uppsatsens primärdata anser vi vara reliabel bland annat på grund av att 
intervjuerna utgått från en öppen struktur där respondenten har haft möjlighet att lämna fria 
svar. För att ytterligare öka reliabiliteten har vi försökt minimera vår påverkan på 
intervjuobjekten samt vara noggranna vid inspelning och nedteckning av intervjuerna. För att 
få en god bekräftbarhet har vi intervjuat controllers och ekonomichefer eftersom vi anser att 
de är bäst insatta i företagets formella styrverktyg.  
 
 
2.5 Urvalsprocess  
 
Vi har valt att endast studera tillverkningsindustrin är för att möjliggöra en rättvisare 
jämförelse mellan våra respondenter. Vi har valt att intervjua tre småföretag och tre 
medelstora företag. Vi har definierat företagsstorlek med hjälp av antal anställda och uteslutit 
årsomsättning och balansomslutning. Vi har funnit lämpliga företag genom sökningar via 
hemsidorna www.halmstad.cc respektive www.falkenberg.cc. Därefter kontrollerade vi 
företagets antal anställda genom www.foretagsfakta.se. Minimikravet för småföretag var 35 
anställda, eftersom vi anser att det krävs minst 35 anställda för att tillämpningen av formella 
styrverktyg ska vara meningsfull. Vidare anser vi att ett företag med färre anställda kan uppnå 
kontroll och styrning utan formella styrverktyg. Vid första kontakt med aktuella företag 
presenterade vi uppsatsens syfte och hänvisades till ekonomichefer och verkställande 
direktörer. Vi ansåg att det var viktigt att våra respondenter var väl insatta i företagets 
ekonomistyrning. 
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3. TEORI 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för den teori som är grunden till vår empiri och analys. Vi inleder 
med en allmän beskrivning av ekonomistyrning för att få en bredare synvinkel och 
utgångspunkt. Därefter berörs olika styrverktyg, deras syfte och funktion samt en beskrivning 
av små och medelstora företag. 

 
 
 
3.1 Sammanfattning 
 
SMF uppvisar tydliga särdrag som skiljer dem från stora företag. Fördelar med att vara ett 
SMF är bland annat flexibilitet, friare beslutsfattande hög kontroll och självständighet. 
Nackdelarna innefattar brist på resurser för expansion och begränsad förmåga att möta 
konkurrens. Ekonomistyrning har som syfte att påverka verksamheten så att de ekonomiska 
målen uppfylls. För att de ekonomiska målen ska uppfyllas krävs styrverktyg och ett utav dem 
är formella styrverktyg. Budget är ett vanligt förekommande formellt styrverktyg som 
planerar den närmaste framtiden. Dock har budgeten kritiserats bland annat för att vara 
arbetsam och snabbt bli inaktuell. Internprissättning är ett annat vanligt förekommande 
formellt styrverktyg. Ett syfte med internprissättning är bland annat att öka medarbetarnas 
kostnadsmedvetenhet. Produktkalkyler är en sammanställning av ett kalkylobjekts intäkter 
och kostnader och är ett vanligt förekommande styrverktyg. Syftet med produktkalkylerna är 
bland annat att klargöra ett objekts kostnad och lönsamhet. Bidragskalkylering, 
självkostnadskalkylering och Activity- Based- Costing (nedan kallad ABC-kalkylering) är 
metoder för produktkalkylering. Prestationsmätning är ett styrverktyg som har tre olika 
syften: alarm- och prognosfunktion. Prestationsmätning kan även benämnas som nyckeltal 
och kan vara av finansiell och icke-finansiell karaktär. Balanserat styrkort (nedan kallad BSC) 
är en modell för prestationsmätning som beskriver verksamheten med hjälp fyra olika 
perspektiv.     
 
 
3.2 Små och medelstora företag  
 
Arwidi och Samuelson (1991) anser att storleken har betydelse för utformning av ett företags 
styrverktyg. Bergström och Lumsden (1993) uttrycker att det råder delade meningar om 
storlekens betydelse, vilket antagligen beror på att det inte finns någon entydig indelning av 
företag efter storlek. Det finns skilda definitioner på SMF, vilket till synes beror på avvikelser 
i länders företagskultur (ibid.).  
 
Enligt Europeiska kommissionen (2006) bör tre faktorer beaktas vid fastställandet av ett 
företags storlek: antalet medarbetare, årsomsättning och balansomslutning.  
 

  Antalet anställda Årsomsättning Balansomslutning 
Medelstora företag < 250   50 miljoner euro  43 miljoner euro 
Små företag < 50  10 miljoner euro  10 miljoner euro 
Mikrostora företag < 10  2 miljoner euro  2 miljoner euro 

 

      Figur 2. Företagsstorlek (Europeiska kommissionen, 2006, s. 14). 
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Corman och Lussier (1996) beskriver SMF som självständigt ägda och drivna organisationer. 
Fördelar med SMF är att de kan skapa en närmare relation med sina kunder, anställda och 
leverantörer än vad ett större företag kan göra. På grund av lägre omkostnader kan SMF 
prestera effektivare än större företag. I SMF existerar en högre flexibilitet än i stora företag 
eftersom deras storlek gör det möjligt för dem att anta nya processer, tjänster, material och 
produkter. Ägaren av ett litet företag har en hög kontroll och självständighet som enkelt kan 
försvinna i ett större företag. Småföretag tenderar att generera personal som har en bred 
kompetens, eftersom SMF ger en större mångfald av arbetsuppgifter och erfarenheter. Stora 
företag kräver att deras personal specialisera sig och därmed begränsas omfattningen av deras 
arbetsuppgifter och erfarenheter. Möjligheten för ett friare beslutsfattande och variationer i 
arbetsuppgifter är därför bättre i SMF. Vidare kan detta leda till ett mer kreativt ledarskap. 
Några av de mest uppenbara nackdelarna som SMF möter är oförmågan att anställa 
kvalificerad arbetskraft, brist på medel för expansion, skattetryck, begränsad eller obefintlig 
kredit hos leverantörer, höga kostnader för reklam. SMF har ingen dominerande ställning på 
marknaden de är verksamma på och har därmed begränsad förmåga att bemöta konkurrens. 
Faktorer som förklarar varför småföretag kan misslyckas med sin existens är exempelvis 
bristen på bra övergripande planering, otillräcklig finansiering och förvaltning (ibid.).  
 
Bergström och Lumsden (1993) påpekar att småföretag kännetecknas av att deras struktur 
grundas på informella relationer mellan medarbetarna och att avståndet mellan 
företagsledning och medarbetarna är kort. Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att den mest 
effektiva kommunikationen uppkommer i högsta grad genom att samla de anställda till en 
enhet. Bergström och Lumsden (1993) menar att beslutsfattandet i småföretag ofta är relaterad 
till en eller ett fåtal anställda, vilket beror på färre beslutsnivåer. Småföretag karaktäriseras 
ofta genom att företagsledare och ägare är samma person. Detta medför att ledaren upplever 
en stark gemenskap med företaget och att företagsledarens och företagets mål 
överensstämmer. Företagsledaren får en väsentlig position och ingen åtskillnad mellan individ 
och befattning görs (ibid.).  
 
Hughes (2005) menar att SMF anses vara flexibla, innovativa, snabba med att reagera på 
förändringar på marknaderna samt mindre byråkratiska. Vidare påpekar Hudson et al. (2001) 
att SMF uppvisar tydliga särdrag som skiljer dem från stora företag. SMF differentieras från 
stora företag genom att de har: 

• personanpassad förvaltning  
• begränsade resurser i form av ledning och personal samt finansiering 
• få kunder och verksamma inom begränsade marknader 
• platta och flexibla strukturer  
• informella strategier  

 
 
3.3 Ekonomistyrning 
 
”Ekonomistyrning, avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare i avsikt 
att nå vissa ekonomiska mål” (Holmblad Brunsson, 2005, s. 23). 
 
”Målet för ekonomisk styrning är, oberoende av definition, att öka verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och lönsamhet” (Kullvén, 1994, s. 1). Effektivitet innebär hur väl ekonomin 
koordineras. Med produktivitet menas mängden resurser som tas i anspråk för att framställa 
en produkt. Lönsamhet kan definieras som företagets ekonomiska vinst (ibid.). 
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Kullvén (1994) menar att det existerar olika åsikter gällande hur ekonomistyrning bör 
formuleras och tillämpas. Olve och Samuelson (2008) hävdar att enskilda företags 
ekonomistyrning bestäms av dess ledningsfilosofi, men även influeras av situationer i andra 
företag och av den omgivning som företaget är verksam i. Tillämpningen av olika styrverktyg 
kan skifta mellan företag samt under olika tidsepoker i samma företag.  
 
Ax et al. (2005) påpekar att ekonomistyrningens syfte är att vara ett hjälpmedel för att nå 
företagets strategiska mål, och verkar därmed som ett redskap för ett företags 
strategiimplementering. Ekonomistyrningen innehåller planering, uppföljning och utvärdering 
för att nå företagets uppsatta ekonomiska mål. Ekonomiska mål syftar bland annat på 
lönsamhet, likviditet och soliditet som är finansiella mål men likväl nöjda kunder och hög 
kvalité som är av icke-finansiell karaktär (ibid.). Paulsson Frenckner (1983) menar att 
styrningen mot målen sker utifrån samhället men även inifrån företaget och innefattar en 
mängd beslut. All styrning sker dock under osäkerhet där omgivningen kan påverka 
konsekvenserna av styrningsbeslut. Styrningen kan sägas innebära en pågående anpassning 
till ständigt inkommande ny information om vad som har skett och eventuellt väntas ske 
(ibid.). 
 
Ax et al. (2005) illustrerar ekonomistyrningens utgångspunkter och dess syfte med hjälp utav 
en sammanfattande bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ax et al. (2005) menar att vision innefattar hur ett företag vill uppfattas av sina kunder och 
hur företaget vill utvecklas i framtiden. I ett företags affärsidé klargörs hur ett företag planerar 
att utvecklas i relation till sin vision. Här görs en beskrivning av vad som skiljer ett företag 
från andra företag. I strategin framställs hur ett företag ska arbeta för att uppnå sin affärsidé. I 
verksamhetsplaneringen bryts huvudmålen ner till delmål samt framtas handlingsplaner och 
riktlinjer för verksamheten. Vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplanering är 
utgångspunkter för ekonomistyrning. Ekonomistyrning innebär avsiktlig påverkan på en 
verksamhet mot ekonomiska mål som till exempel lönsamhet, försäljning, nöjda kunder och 
produktivitet. Ekonomistyrning har flera uppgifter för att påverka en verksamhet och dess 
befattningshavare, bland annat framtagande av beslutsunderlag, kommunikation, planering 
och uppföljning. För att kunna utföra ekonomistyrningens uppgifter används styrmedel. 
Styrmedlen är av tre slag: formella styrmedel, organisationskultur och mindre formaliserade 
styrmedel. De formella styrmedlen behandlar bland annat budget, produktkalkyler, 

Figur 3. Ekonomistyrningens övergripande uppgifter och syfte (Ax et al., 2005, s. 55 & 83). 
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internprissättning och prestationsmätning. Organisationsstruktur innefattar exempelvis 
organisationsform och belöningssystem. Mindre formaliserad styrning berör bland annat 
företagskultur (ibid.). 
 
3.3.1 Styrning 
Gyllberg och Svensson (2000) anser att kärnan i begreppet styrning är att påverka ett 
mänskligt beteende. Andersson (1995) påpekar att ett företag har två huvudsakliga former av 
styrning: styrning i efterhand och styrning genom framförhållning. Styrning i efterhand 
innebär att företag med hjälp av historisk information beslutar att utföra vissa förändringar i 
en organisation. Styrning genom framförhållning betyder att insatser baseras på en plan över 
hur man tror att framtiden kommer te sig. Styrningen i ett företag sker ofta i en kombination 
av dessa former och kallas styrning genom återföring. Ett företag arbetar ofta efter en plan 
som kan löpa in i framtiden, men planen behöver dock följas upp. Detta betyder att 
verkligheten kan avvika från planen och förändras (ibid.).   
 
3.3.2 Ekonomistyrningens process 
Enligt Kullvén (1994) kan ekonomistyrning uppfattas som ett verktyg för att frambringa 
ordning och kan beskrivas med nedanstående bild och förklaringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figur 4. Ekonomistyrningsprocessen (Kullvén, 1994, s. 4). 
 
Först bestämmer ett företag sin verksamhetsidé som sedan översätts i planer. Planerna läggs 
samman och upptas i en budget för blivande verksamhetsår. Det formuleras även riktlinjer för 
hur de anställda ska handla i olika situationer. Uppgifter från planer och budget (1) används 
som standardmått för att ekonomiskt styra aktiviteter. Standardmåtten utgörs av fastställda 
mått för resultat per objekt och period. Verksamhetens resultat observeras fortlöpande av 
personalen som arbetar med ekonomistyrning (nedan kallade ekonomer). För att styra de olika 
avdelningarna inom organisationen använder ekonomerna standardmåtten (2). Oavbrutet görs 
det jämförelser mellan utfall (3) och standardmått (2). Om det uppstår avvikelser medför det 
att avdelningsansvariges handlande behöver förändras (5) (ibid.). 
 
3.3.3 Problem med ekonomistyrning  
Kullvén (1994) påpekar att ett problem med ekonomistyrning är att den kan vara otillräcklig 
för beslutsfattande, eftersom den ger ofullständig förståelse för verksamheten och vad som är 
betydelsefullt i denna. Detta beror på att styrningen grundas på mer än nödvändigt summerad 
information. Summering av intäkter och kostnader på få objekt leder till att detaljer i 
informationen går förlorad på grund av att intäkterna och kostnadernas orsaker inte kan 
klargöras. Därmed blir informationen mindre användbar för beslutsfattande. Ett annat 
problem med ekonomistyrning är att den inte genererar tillfredsställande förståelse för 
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verksamheten, vilket beror på att ekonomistyrningens information har en svag 
sammankoppling med verksamheten. Detta beror på att ekonomistyrning ofta är lämpad till 
externa krav på information och inte till företagets interna behov. En annan bidragande faktor 
till att ekonomistyrning inte ger tillfredsställande förståelse för verksamheten är att 
informationen sällan har sitt utgångsläge i verksamhetsidén. Ett annat problem med 
ekonomiskstyrning är att de anställda i organisationen har svårt att förstå dess information. 
Orsaken till detta kan bero på att personalen som frambringar informationen sällan är i 
förbindelse med verksamheten. Detta leder till att de anställda har svårigheter med att relatera 
informationen till sina sysslor (ibid.). 
 
 
3.4 Formella styrverktyg 
 
Olve och Samuelson (2008) belyser att det tillämpas olika styrmedel för att garantera att en 
verksamhet bedrivs effektivt. Ett väsentligt styrmedlen är formella styrverktyg som med 
utgångspunkt i affärsidén fastlägger och följer upp strategier och planer (ibid.). Nedan följer 
en fördjupning av ett antal grundläggande formella styrverktyg såsom budget, 
internprissättning, produktkalkylering och prestationsmätning. 
 
3.4.1 Budget 
Ax et al. (2005) menar att företagens användning av budget är utbredd och dess betydelse och 
roll varierar mellan olika verksamheter, men anses vara en viktig del i ekonomistyrningen. 
Alla företag behöver planlägga sin verksamhet och budget är ett styrverktyg för planering som 
fokuserar på den närmaste framtiden (ibid.). Bergstrand (2003) menar att genom en budget 
kan en företagsledning få en överblick över verksamheten och se om den fungerar på bästa 
sätt. Ett annat syfte med budget är dess bidragande till samordning och kommunikation. Detta 
innebär att det skapas bättre förståelse för företagets betydelse genom att föra en 
kommunikation med de övriga anställda i organisationen. Budget kan även skapa riktlinjer för 
de olika enheterna, vilket medför att företaget kan arbeta på ett decentraliserat och 
motiverande sätt. Genom budgeten kan även motivationen hos de anställda öka, eftersom 
medarbetarna ständigt uppskattar att jobba efter uppsatta mål och mäta sina prestationer 
(ibid.). Greve (1996) påpekar att de anställda samarbetar under budgetprocessen. De 
anställdas roller i budgetarbetet bestäms bland annat av den befattning som den anställda har 
samt utav budgetens avsikt. Det är oftast en person med chefsbefattning som framställer 
budgeten för respektive avdelning. Företagsledningen betraktar premisserna för den 
kommande budgeten, godkänner budgetförslaget och bestämmer den slutgiltiga budgeten 
(ibid.).  
 
Bergstrand (2003) poängterar att det finns olika varianter av budgetar och till de vanligaste 
räknas fast budget, reviderad budget, rullande budget och rörlig budget. Den fasta budgeten 
brukar i svenska företag kallas för den klassiska budgeten och upprättas enbart en gång per år. 
Greve (1996) menar att den fasta budgeten kan vara lämpad ur motivationssynpunkt. Den 
fasta budgeten löper dock risken att efter hand bli inaktuell och brukar i många fall 
kompletteras av olika prognoser. Ax et al. (2005) påpekar att en reviderad budget är ett 
alternativ till den fasta budgeten. Den reviderade budgeten innebär att budgeterna förändras 
för hela perioden allt efterhand. Därmed blir den reviderade budgeten mer aktuell än den fasta 
budgeten. Bergstrand (2003) anser att denna budgeteringsform medför en bättre anpassning 
till det verkliga händelseförloppet. Nackdelen med reviderad budget är att det kan skapas en 
mindre respekt i organisationen för de fastställda budgetsiffrorna, eftersom de ständigt 
revideras. Det kan även orsaka problem vid budgetuppföljning, eftersom det inte är självklart 



     15

vilken budget som ska följas upp. Ax et al. (2005) menar att den rullande budgeten 
karakteriseras genom att budgetperioden ständigt förflyttas framåt i tiden. Detta är skillnaden 
mot den reviderade budgeten som har samma slutpunkt som den ursprungliga. Bergstrand 
(2003) menar att en rörlig budget anpassas i efterhand för till exempel försäljningsvolym. Ax 
et al. (2005) påpekar att den rörliga budgeten visar vilka intäkter och kostnader den faktiska 
försäljningsvolymen borde medföra.   
 
Bergstrand (2003) anser att kritiken angående budgetering är omfattande och har pågått under 
de gångna åren. Företagsledare har påpekat att budget verkar som onödig byråkratisering och 
genererar missvisande slutsatser. Budget har bland annat anklagats för att låsa organisationen 
till ett visst handlande. Ax et al. (2005) menar att ett företag håller kvar vid budgeten trots att 
villkoren för verksamheten ändras. Bergstrand (2003) menar att budget är ett invecklat 
styrverktyg och måste genomföras med stor försiktighet. Vid budgetering är det viktigt att 
företagets särskilda förhållanden beaktas för att budgeteringen ska fungera så bra som möjligt. 
Ax et al. (2005) poängterar att budgeten lätt kan uppfattas som inaktuell. Budgeten ska vara 
motiverande för de anställda men då krävs det att samtliga medarbetare är delaktiga i 
budgetarbetet. Detta medför att en budget blir mycket arbetsam (ibid.).      
 
Arwidi och Samuelson (1991) påpekar att ett företag kan upprätta månatliga rapporter som en 
del utav budgetuppföljningen. Genom de månatliga rapporterna följs budgeten upp mot 
redovisade värden. Vanligtvis anges värden för månaden samt det sammanlagda värdet för 
året i relation till motsvarande budgetvärden. För att kunna upprätta månadsrapporter krävs 
det att budgeten fördelas per månad. Månadsrapporterna kontrolleras av budgetansvariga för 
att finna avvikelser som klargör om något oförutsett har inträffat. Därmed kan 
månadsrapporterna ses som en alarmfunktion. Chef och medarbetare diskuterar dessa 
månadsrapporter vid möten (ibid.).  
 
Arwidi och Samuelson (1991) menar att en annan del i budgetuppföljningen är prognoser som 
är en uppskattning av årets utfall. Utgångspunkten för en prognos är resultatet till och med 
innevarande månad. Med hjälp av prognoserna kan ett företag göra en uppskattning av i 
vilken mån den totala budgeten kan vidmakthållas eller om den är aktuellt att korrigera. 
Prognoserna kan ses som den mest högaktuella uppfattningen angående innevarande års 
utfall. I samband med att prognoser infördes minskades behovet av att revidera en budget. 
Revidering av en budget innebär att den förändras vid oförutsedda händelser som är av stor 
betydelse. Anledningen till revidering är att budgeten är konstruerad på felaktiga 
förutsättningar och blir annars orealistisk (ibid.).     
  
3.4.2 Internprissättning 
Olve och Samuelson (2008) definierar internprissättning som priset på interna varor och 
tjänster i ett företag. Det vill säga det monetära värdet som sätts på de varor och tjänster som 
levereras mellan enheter i ett företag. Ax et al. (2005) menar att internprissättning är vanligt 
förekommande i många olika företag, men nyttjas främst av de företag som har flera olika 
avdelningar och som utför olika typer av sysselsättningar. Det finns ett flertal syften med 
internprissättning. Ett syfte är att kunna bedöma resultat per avdelning. Ett annat syfte med 
internprissättning är att vara till grund för beslut som fattas i ett företag. Om interna 
prestationer prissätts på ett korrekt vis kommer detta resultera till att beslutsfattandet 
genomförs på bästa sätt. Ett ytterligare syfte med internprissättning är att motivera 
medarbetarna att tänka ekonomiskt och agera för företagets bästa. Detta medför att 
kostnadsmedvetenheten hos de anställda ökar, vilket bidrar till att motivationen att agera för 
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företagets bästa ökar. Internprissättning kan även ha som avsikt att frambringa ett underlag för 
prissättning i förhållande till externa intressenter (ibid.).       
 
Ax et al (2005) påpekar att det kan urskiljas olika typer av internprissättningsmetoder, 
exempelvis kostnadsbaserad och marknadsbaserad internprissättning. Olve och Samuelson 
(2008) anser att ett argument till varför internpriser bör behandlas som kostnadsbaserad är att 
mottagande avdelningar inte gratis ska få nyttja vad de andra avdelningarna har levererat. 
Detta förekommer på grund av att det inte är gratis att tillverka själv eller köpa in externt. Det 
är dock viktigt att notera att den mottagande enheten inte ska betala mer än den ursprungliga 
kostnaden, eftersom det är frågan om en intern leverans. Vinster ska inte uppstå förrän det har 
skett en extern leverans. Ett annat skäl för att tillämpa kostnadsbaserad internprissättning är 
önskan om att kostnaderna ska följa med produkterna i hela förloppet. Genom detta skäl får 
nästkommande led information om kostnader i tidigare produktionsled. Till följd av addering 
av kostnader kan den sammanslagna lönsamheten beräknas (ibid.). Ax et al. (2005) påpekar 
att kostnadsbaserad prissättning är den vanligaste metoden i praktiken på grund av sin 
enkelhet. I de flesta företag finns redan kalkyler för kostnader som kan återanvändas i denna 
metod. Det finns dock vissa nackdelar med kostnadsbaserad internprissättning. Det finns dock 
vissa nackdelar med kostnadsbaserad internprissättning och ett problem är att metoden inte 
ger några drivkrafter till utveckling (ibid.).  
 
Ax et al. (2005) menar att marknadsbaserad internprissättning innebär att ett företag utgår från 
vad en likartad produkt kostar på en oberoende marknad. Marknadsbaserad internprissättning 
kan brukas när det finns fungerande marknader, där ett stort antal aktörer producerar liknande 
produkter. Saknas en fungerande marknad kommer dock denna metod orsaka komplikationer. 
Varje aktör är förhållandevis liten och det finns ingen dominerande aktör på marknaden, 
vilket medför att de interna priserna hamnar på en optimal nivå. Med marknadsbaserad 
internprissättning får den köpande enheten betala samma pris som om produkten var köpt på 
en extern marknad (ibid.). Olve och Samuelson (2008) anser att företag som tillämpar 
marknadsbaserad prissättning får tecken på hur det interna kostandsläget är i relation till 
marknadspriser. Vidare menar Ax et al. (2005) att om den interna avdelningen inte har 
konkurrenskraftiga priser går den interna kunden förlorad, vilket ökar motivationen på 
avdelningarna att förbättra sin verksamhet. 
 
Ax et al. (2005) benämner en rad olika problem med internprissättning. En utav nackdelarna 
är att det skapas debatter kring vilken interndebitering som ska ske, vilket är mycket 
arbetsamt. Detta resulterar till att kostnaden för behandlingen utav interndebiteringen 
överstiger nyttan. Dock kan dessa diskussioner likväl vara till fördel eftersom de kan medföra 
utvecklande ekonomiska diskussioner. Ytterligare en nackdel med internprissättning är att den 
kan uppfattas som komplex, eftersom redovisningssystemet kan bli rörigt på grund utav de 
interna transaktionerna, vilket leder till extra bokföring. Internprissättning kan även bidra till 
konkurrens mellan avdelningar. I denna situation uppstår missnöje i stället för en kreativ 
konversation mellan avdelningarna, vilket inte bidrar till en positiv utveckling utav 
verksamheten (ibid.).  
          
3.4.3 Produktkalkyler 
Olve och Samuelson (2008) anser att produktkalkyler är en del i företagets internredovisning 
och ska utformas på ett sätt som passar företagets syften. Ax et al. (2005) påpekar att 
produktkalkyler är ett mycket användbart styrmedel och att det tillämpas i stor utsträckning 
utav företag. Produktkalkyler kan definieras som en översikt över ett kalkylobjekts intäkter 
och kostnader för en bestämd situation och kan upprättas för många olika slags kalkylobjekt. 
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Produktkalkyler har ett mångsidigt syfte och kan bland annat nyttjas för kostnadskontroll och 
beslutsfattande angående vilket pris som ska gälla. Produktkalkyler kan även användas för att 
generera en uppfattning kring vilka varor och tjänster som är vinstgivande samt vid 
lönsamhetsberäkningar utav ett tillverkningssätt. Det finns inga standardkalkyler som kan 
gälla i alla situationer och för alla kalkylobjekt. Detta på grund av att varje kalkylsituation är 
ensam i sitt slag och därmed krävs det situationsunika kalkyler (ibid.).  
 
Bergstrand (2003) påpekar att några vanliga metoder för produktkalkylering är bidrags-, 
självkostnads- och ABC-kalkylering. Ax et al. (2005) anser att bidragskalkylering kan 
karakteriseras utav en icke fullständig kostnadsfördelning, vilket innebär att enbart kostnader 
som är sammankopplade med ett visst kalkylobjekt ska inkluderas. Det finns två argument för 
bidragskalkylering, där det första är att omkostnaderna är svåra att allokera på ett rättvist sätt. 
Det andra argumentet är att ett företags fasta kostnader inte berörs utav företagets agerande på 
kort sikt. Självkostnadskalkylering dominerar inom svenskt näringsliv. I 
självkostnadskalkylering innefattas ett företags samtliga kostnader, vilket bidrar till att 
metoden sammanfattas som fullständig kostnadsfördelning (ibid.). Olve och Samuelson 
(2008) menar att även kostnader som inte är direkt anslutna till produkten eller prestationen 
till exempel kostnader för byggnads-, personal- och maskinkostnader ska inkluderas vid 
självkostnadskalkylering. Hughes (2005) utrycker att ABC-kalkylering blev ett populärt 
verktyg bland tillverkande företag under 1980-talet. Ax et al. (2005) menar att vid ABC-
kalkylering ska ett företag ses som en uppsättning utav aktiviteter, vilket till exempel kan vara 
arbetsuppgifter och arbetsmoment. Det krävs bland annat människor och maskiner för att 
kunna genomföra aktiviteterna. Med hjälp utav ABC-kalkylering vill ett företag mäta 
kalkylobjektets förbrukning utav de aktiviteter som används. Detta kan ske genom att det 
upprättas en länk mellan aktiviteter och kalkylobjekt, så kallade kostnadsdrivare. 
Kostnadsdrivare kan betraktas som faktorer som driver aktivitetskostnader och tydliggör 
varför de når ett visst belopp (ibid.).  
 
Ax et al. (2005) påpekar att produktkalkyler kan upprättas före och efter ett beslutsfattande. 
Förkalkyler tillämpas bland annat vid prissättning och ordergivning vilket innebär att 
förkalkylerna ska fungera som beslutsunderlag. Avsikten med efterkalkyler kan bland annat 
vara för att urskilja kostnadsavvikelser och upptäcka möjligheter till förbättringar inom en 
verksamhet (ibid.).  
 

 
Ax et al. (2005) anser att ett företags faktiska intäkter eller kostnader det vill säga intäkts-
/kostnadsutfallet kan beräknas i efterkalkylerna eftersom dessa kalkyler framställs efter 
beslutsgenomförandet. Förkalkylens samtliga kostnader följs inte alltid upp i efterkalkylerna 
utan istället görs ett urval. Kalkylutredningar är inte lika omfattande i företag med 
standardiserade produkter som i företag med kundinriktad verksamhet. I en verksamhet med 
standardiserade produkter framställs förkalkyler oftast enbart en till två gånger per år. Vid 
kundinriktad verksamhet upprättas efterkalkyler direkt efter tillverkning utav en serie. Detta 

Förkalkyl Efterkalkyl BESLUT GENOMFÖRANDE 
AV BESLUT 

Figur 5 För och efterkalkyler (Ax et al., 2005, s. 169).  

Beräknade intäkter/kostnader   Intäkts-/kostnadsutfall 
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VISION 

sker inte i företag som tillverkar standardiserade produkter som istället upprättar efterkalkyler 
periodvis (ibid.). 
 
3.4.4 Prestationsmätning 
Ax et al. (2005) anser att prestation syftar på vad som har presterats eller ska presteras. 
Nyckeltal, styrtal och styrmått är andra namn på prestationsmätning. Ett prestationsmått består 
utav till exempel ett tal som ger information om en prestation. Prestationsmått kan exempelvis 
vara vad en prestation kostat eller vilken kvalitet framställningssättet haft. Finansiella 
prestationsmått, såsom lönsamhet, resultat och kostnader är dominerande, men 
uppmärksamheten för icke-finansiella prestationsmått har ökat under senare tid. 
Prestationsmåtten ska dock vara förståeliga, realistiska, motiverande för personalen samt 
komma till deras kännedom (ibid.). 
  
Enligt Ax et al. (2005) är prestationsmätningens generella syfte att hjälpa till med att 
förverkliga företagets strategi. Det kan urskiljas flera syften med prestationsmätning: 

• Skapa premisser för att följa den löpande verksamheten och säkerhetsställa att 
företagets mål uppnås.  

• Fungera som ett kommunikationsmedel, till exempel ge information till övriga 
medarbetare om vad som är viktigt att ha i fokus. 

• Skapa motivation hos medarbetare och ansvariga. 
• Lämna information om vad intressenter har för åsikt om företagets verksamhet till 

exempel vad kunder tycker om uträttade tjänster och levererade varor. 
 
Ax et al. (2005) menar att BSC är en särskild uppmärksammad modell för prestationsmätning. 
Även Hudson et al. (2001) menar att BSC är en modell för att tillgodose företagets behov att 
anpassa sin prestationsmätning till sina strategiska mål, vilket anses vara betydelsefullt. 
Vidare påpekar dock Hudson et al. (2001) att prestationsmätning i första hand är konstruerade 
för medelstora företag. Olve och Samuelson (2008) uttrycker att BSC syftar till att beskriva 
verksamheten i en organisation med hjälp utav olika mått som grundar sig i fyra perspektiv: 
finansiella-, kund-, interna proces- och utvecklingsperspektivet. Begreppet balanserat syftar 
till att en organisation bör sträva efter att nå balans mellan de olika perspektiven och hur de 
utvecklas (ibid.). Kaplan (2006) påpekar att balanserat styrkort utvecklades på grund av att det 
ansågs att företagens maximering utav aktieägarvärdet inte endast kunde grundas på 
ekonomiska variabler. Detta behov blev särskilt viktigt då immateriella tillgångar (exempelvis 
kunder, människor, innovation och kvalitet) blev grunden för differentiering och 
konkurrensfördelar. Tidigare kunde många företag få konkurrensfördelar genom endast 
finansiella medel och tillgångar såsom kassa, varulager och materiella anläggningstillgångar 
(ibid.). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  Figur 6. Grundmodell för BSC (Olve & Samuelson, 2008, s. 377). 
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• Finansiella perspektivet - beskriver resultatet utav strategin i finansiella termer, såsom 
räntabilitet på eget kapital, aktieutdelning och kostnad per vara. 

• Kundperspektivet - beskriver vad företaget erbjuder sina kunder. Hur företaget skiljer 
sig från konkurrenter med hänsyn till att locka till sig nya kunder och fördjupa 
relationerna med nuvarande kunder.  

• Interna processperspektivet - uttrycker hur ett företag har tänkt nå de beslut som 
fattats i det finansiella perspektivet och kundperspektivet (ibid.). 

• Utvecklingsperspektivet - i detta perspektiv försäkrar sig ett företag om dess 
långsiktiga förnyelse och därmed delvis också om dess överlevnadsförmåga. Det är 
därför viktigt att företaget funderar över vad som krävs för att vidmakthålla och 
utveckla den kunskap som behövs för att förstå och kunna tillfredställa kundernas 
behov (Olve, Roy & Wetter, 1999).    

 
Ax et al. (2005) menar att det mellan de fyra perspektiven råder ett orsak-verkan-samband. 
Vidare kan företagets strategi ses som en uppsättning hypoteser om orsak och verkan, vilket 
klargörs i företagets olika styrkort. Till exempel det finansiella perspektivets strategiska mål 
kan enbart nås om målet i kundperspektivet nås, det vill säga skapa ett värde för kunden. 
Vidare kan det endast uppnås om interna processperspektivet kan leverera vad som skapar 
kundvärde.  
 
SABO (1995) menar att nyckeltal kan tillämpas vid analyser utav ett företags ekonomiska 
förhållanden. Nyckeltal bidrar bland annat med betydelsefull information till låg kostnad. 
Nyckeltalen har bland annat två syften: alarm- och diagnosfunktion. Alarmfunktionen kan ses 
som en varningssignal vid jämförelse mot andra företag. Diagnosfunktionens avsikt är att ge 
råd för vad som behöver utföras (ibid.).        
 
Bas-gruppen (1998) menar att ett företags storlek, verksamhetsinriktning och ägarstruktur är 
exempel på faktorer som påverkar valet och antalet nyckeltal i ett företag. Med hänsyn till 
företagets verksamhetsinriktning och utveckling väljs ett mindre antal nyckeltal som är utav 
stor betydelse för att styra verksamheten. Småföretagens nyckeltal är ofta framtagna för att 
passa till företagets situation och behov. Det är viktigt för SMF att använda nyckeltal för att 
uppnå bättre ekonomistyrning utav sin verksamhet. Nyckeltalen är viktiga för externa 
intressenter som tillämpar dem vid rådgivning och kommunikation med företagsledning och 
de anställda (ibid.). 
 
Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larson & Rohlin (2006) menar att några viktiga finansiella 
nyckeltal är: 

• Lönsamhet – kan beräknas genom räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt 
kapital. Räntabilitetsmåtten visar företagets avkastning på insatt kapital.  

• Soliditet – visar hur starkt ett företag är finansierat, det vill säga ett företags möjlighet 
att överleva på lång sikt trots förluster.  

• Likviditet – kan beskrivas som ett företags förmåga att betala sina leverantörer i rätt tid 
(ibid.).  

 
Ax et al. (2005) påpekar att de icke-finansiella nyckeltalen har fått ökat intresse under de 
senare åren. De icke-finansiella nyckeltalen fokuserar på bland annat kunder, flexibilitet, 
kvalitet och produktutveckling. Dessa nyckeltal kan dock sägas vara utav ekonomiskt slag, 
men de utrycks inte i finansiella termer utan i verksamhetstermer. Goda finanser genereras 
bland annat utav nöjda kunder och hög kvalitet. 
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• Kundtillfredsställelse – kundmätningar upprättas för att garantera att ett företags 
kunder är nöjda med sina köp.  

• Medarbetartillfredsställelse – är ett mått för att mäta hur nöjd personalen är med sin 
arbetssituation.  

• Produktivitet – förhållandet mellan resursinsats och vad som presterats.  
• Kvalitet – yttre kvalitet kan till exempel vara mått angående klagomål och 

reklamationer från kunder. Inre kvalitet berör bland annat spill och kassationer.  
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4. EMPIRI 
 
 
Empiriavsnittet återspeglar resultatet från våra genomförda intervjuer. Empirin inleds med 
en kort företagspresentation för att ge läsaren en introduktion till varje företag. Därefter 
redovisas den erhållna informationen från våra intervjuer som är genomförda med hjälp utav 
vår intervjuguide som återfinns som bilaga.   
 

 
 
4.1 Företagspresentation 
 
4.1.1 Robur Safe AB 
Robur Safe AB (nedan kallad Robur) är en ledande tillverkare och leverantör utav fysiska 
säkerhetsprodukter. Robur erbjuder kvalitetstestad utrustning till banker, detaljhandel, 
landsting/kommuner samt multinationella företag runt om i världen. Robur är ett familjeägt 
företag med anor sedan 1970. Roburs affärsfilosofi är att utveckla, tillverka och marknadsföra 
säkerhetsprodukter med fokus på bästa möjliga fysiska säkerhet genom att använda innovativ 
design och modernt material. Roburs huvudkontor och viss tillverkning är beläget i Slöinge 
men viss produktion förekommer även i bland annat Polen. På Robur i Slöinge finns 40 
anställda. Respondenten på Robur är Bo Blomdahl. Blomdahl är verkställande direktör och 
arbetar inte med företagets ekonomistyrning, utan den sköts utav ekonomiavdelningen. Dock 
är han insatt i Roburs ekonomistyrning.  
 
4.1.2 Bendiro Tech Profile AB 
Bendiro Profile Tech AB (nedan kallad Bendiro) tillverkar kundspecifika produkter baserade 
på metallprofiler för industrier och grossister. Bendiro strävar efter att vara en attraktiv 
leverantör genom att utveckla och upprätthålla effektiva system för kvalitet, miljö och 
kundkontakt. Visionen för Bendiro är att genom ständig utveckling utav maskiner och 
kunskaper inneha en marknadsledande position, där innovation och nytänkande utav 
rullformning utav högsta kvalitet är i fokus. Bendiro startades 1943 och har idag flera 
konkurser bakom sig och därmed många olika ägare. Bendiro har drabbats utav den rådande 
lågkonjunkturen och har därmed fått varsla personal. Idag uppgår organisationen till 35 
anställda. Respondenten på Bendiro är Yvonne Kristiansson. Kristiansson är ekonomichef och 
har haft denna position sedan anställningens början för 24 år sedan. 
 
4.1.3 Viking Malt AB 
Viking Malt AB (nedan kallad Viking Malt) är beläget i Halmstad och ingår i den finska 
koncernen Viking Malt OY. Viking Malt OY ägs i sin tur utav Polttimo Companies och 
Svenska Lantmännen. Viking Malt OY är ett ledande globalt maltföretag i norra Europa med 
tillverkning i Finland, Sverige och Litauen.  Tillsammans med sina kunder utvecklar Viking 
Malt OY effektiva, hållbara och lönsamma lösningar från korn till öl. För att säkra deras 
konkurrenskraft deltar de aktivt i maltkornutvecklingen och optimerar kontinuerligt deras 
processer. Viking Malt OY har en vision om att kunderna ska välja dem i första hand på 
grund av att de erbjuder en attraktiv kombination utav kvalité, pris och lätthanterliga affärer. 
Viking Malt i Halmstad är det största tillverkningsenheten i koncernen med 35 anställda. 
Respondenten på Viking Malt är Johanna Knutsson. Knutsson påbörjade sin anställning som 
ekonomichef på Viking Malt 2007.  
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4.1.4 SIA Glass AB 
SIA Glass AB (nedan kallad SIA) framställer och säljer glass, sorbeter och andra frysta 
desserter och är belägna i Slöinge. Kunder till SIA är grossister, storhushåll, konsumenter och 
andra företag inom branschen. SIA: s affärsidé är att deras produkter ska tillverkas utav 
närproducerade och äkta råvaror med hög kvalité. SIA: s filosofi sammanfattas med ärlighet, 
enkelt och svenskt. 1961 startade SIA sin glasstillverkning och tillhör koncernen 
Bertegruppen. Idag har SIA 105 anställda varav cirka 50 stycken är säljare. Respondenten på 
SIA är Lars Erling Larsson. Larsson är ekonomichef och påbörjade sin anställning på SIA 
1980. 
 
4.1.5 Krönleins Bryggeri AB 
Krönleins Bryggeri AB (nedan kallad Krönleins) är ett familjeföretag med anor från 1790-
talet. Krönleins tillverkar bland annat läsk, cider, mineralvatten och öl. Krönleins produkter 
kännetecknas utav fina råvaror och naturligt källvatten vilket har givit dem flera 
internationella utmärkelser. Krönleins produktion, laboratorium, logistik och ekonomi är 
beläget i Halmstad. Försäljningen sker inom Sverige, men de exporterar även till bland annat 
Norge, Finland och Tyskland. Krönleins har omkring 110 anställda, varav de flesta arbetar i 
produktionen. Respondenten på Krönleins är Ann Ström. Ström är Krönleins ekonomichef 
och började sin anställning som controller 2006 och har varit ekonomichef sedan sommaren 
2008.  
 
4.1.6 Hannells Industrier AB 
Hannells Industrier AB (nedan kallad Hannells) tillverkar industri- och transportemballage 
främst för transport utav farligt gods. Hannells klassificeras som Skandinaviens främsta 
producent, leverantör och innovatör inom industriellt emballage. Hannells har en vision att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden för att i sin tur kunna utvecklas på arbetsmarknaden. 
Hannells har totalt 260 anställda, varav 140 är placerade i Falkenberg. Hannells har även 
bolag i Norge och Danmark. Respondenten på Hannells är Thomas Nelje. Nelje är 
ekonomichef på Hannells och började sin anställning 2008.  
 
 
4.2 Fördelar och nackdelar med små och medelstora företag 
 
Blomdahl anser att fördelarna med att vara ett småföretag i relation till ett stort företag är de 
snabba beslut som kan fattas. Vidare menar Blomdahl att småföretag har som fördel att de 
snabbare kan situationsanpassa sig än vad stora företag kan. Blomdahl anser även att 
småföretag inte är lika byråkratiska som stora företag.  Fördelarna med att vara ett småföretag 
i förhållande till att vara ett stort företag anser Kristiansson är korta beslutsvägar. Eftersom 
det inte existerar många chefsnivåer gynnas kommunikationen och beslutsvägarna. 
Kristiansson ser även fördelar med att verkställande direktör befinner sig i samma lokaler som 
själva verksamheten. Vidare påpekar Kristiansson att det uppstår en nära gemenskap inom 
småföretag och att det bildas en teamkänsla. I stora företag kan det vara striktare och varje 
anställd har sina arbetsuppgifter. I småföretag är personalen mer insatta i flera arbetsuppgifter 
och arbetsområden vilket genererar en bred kunskapsnivå i organisationen.  
 
Larsson anser att fördelarna med ett medelstort företag i relation till ett stort företag är att 
beslutsvägarna är kortare. Larssons poängterar att de närmaste medarbetarna arbetar i samma 
lokaler, vilket medför att beslut kan fattas på ett smidigt och lätt sätt. Ström menar att 
fördelarna med ett medelstort företag i relation till ett stort företag är att beslutsvägarna är 
korta. Ström menar att det i stora organisationer existerar flera chefsnivåer, vilket kan leda till 
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att det blir längre beslutsvägar. I det medelstora företaget underlättas kommunikationen 
genom att Ström till exempel sitter ”vägg i vägg” med verkställande direktör. Ström upplever 
att personalen arbetar mer tillsammans i ett medelstort företag, vilket medför att det uppstår 
en teamkänsla. Ström anser att Krönleins besitter oerhört kunnig personal, vilka är 
specialiserade inom många olika områden. Detta medför att personalen hjälper varandra vilket 
ökar teamkänslan. Ytterligare en fördel med att vara ett medelstort företag anser Ström kan 
vara att personalen får ett helhetsperspektiv utav företaget och en förståelse för de olika 
avdelningarna. Detta kan leda till att företagets effektivisering ökar. Nelje anser att vid en 
förändring kan ett medelstort företag agera flexiblare och snabbare än vad ett stort företag kan 
göra. Därmed kan ett medelstort företags kostnadsmassa påverkas annorlunda i jämförelse 
med ett stort företag eftersom det i stora företag är många anställda som ska beröras. Nelje 
anser att en annan fördel med att vara ett medelstort företag är att ”alla känner alla” inom 
organisationen. Ytterligare en fördel med att vara ett medelstort företag är att beslutsvägarna 
blir korta och snabba eftersom det existerar ett fåtal chefsnivåer. Därmed uppstår en lättare 
kommunikation och det är lätt att samla anställda för att informera. 
  
Blomdahl anser att nackdelen med att vara ett småföretag är att de ofta har ett mindre 
kontaktnät än stora företag. Blomdahl menar att stora företag inte behöver arbeta i lika hög 
grad för att sälja sina produkter som småföretag. Kristiansson anser att en nackdel med ett 
småföretag är den låga graden utav strikta arbetsroller och att ett småföretag därmed kan 
mista spetskompetens. Larsson menar att nackdelen med ett medelstort företag är att de 
saknar resurser för att möta problem. Ytterligare en nackdel är den svåra situationen som 
uppstår vid förhandlingar angående priser och transport samt med banken. Ström påpekar att 
nackdelen med att vara ett medelstort bolag är att de inte har samma kapacitet i relation till ett 
stort företag då det gäller till exempel investeringar och likviditet.  
 
Knutsson klassificerar Viking Malt i Halmstad som ett stort företag med hänsyn till att de 
omsätter 900 miljoner kronor, trots att de endast har 35 anställda. Knutsson anser att 
nackdelen med att vara ett stort bolag är det inte finns kännedom om syftet med rapporter och 
nyckeltal som lämnas till moderbolaget. Detta upplever Knutsson kan bero på bristande 
kommunikation i organisationen.   
 
 
4.3 Ekonomistyrning i små och medelstora företag 
 
Nelje poängterar att ekonomistyrning sällan berörs i SMF företag utan det existerar 
undermedvetet. Ekonomistyrningen är mindre vetenskaplig och Nelje menar att många 
styrkverktyg är anpassade till stora företag. Budget är det enda verktyg som Nelje anses 
kopieras i hög grad. Nelje upplever att ekonomistyrningen i ett stort företag är mer 
vetenskaplig, eftersom stora företag inte befinner sig nära verkligheten. Vidare upplever Nelje 
att medelstora företag har bättre kontroll över sin verksamhet. Nelje menar att Hannells mål 
och syfte med ekonomistyrningen kan variera från tid till tid. I den rådande lågkonjunkturen 
ligger fokus på effektivitet till exempel producerade enheter per dag och timme. Dock 
poängterar Nelje att effektivitet även är i fokus under högkonjunktur men att ett företag då ska 
producera högsta möjliga nivå.   
 
Bendiro har ingen välutvecklad ekonomistyrning men Kristiansson fokuserar på att framställa 
och följa upp relativt många nyckeltal varje månad inom ekonomi och produktion.  
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Målet och syftet med Viking Malts ekonomistyrning är att samtliga bolag inom koncernen ska 
handla på samma sätt för att underlätta jämförbarheten. Genom lika arbetssätt är det lättare att 
hitta nyckeltal som kan jämföras mellan de olika enheterna. Knutsson beskriver Viking Malts 
ekonomistyrning som omfattande processbeskrivningar, riktlinjer och policys. Detta medför 
att det lämnas en begränsad frihet då mycket styrs från högre nivåer inom koncernen. Viking 
Malt har bland annat ett specifikt dokument där rättigheterna i bolaget definieras, det vill säga 
vad verkställande direktören respektive styrelsen får godkänna. Detta dokument måste följas 
men på grund utav omorganisation i koncernen är detta dokument inte fullständigt 
implementerat. Viking Malt har även en attestlista för samtliga leverantörer där det anges vem 
som ska attestera respektive godkänna fakturorna.  
 
Krönleins ledningsmöten med avdelningscheferna är en viktig del i deras ekonomistyrning. I 
samband med ledningsmötena berörs bland annat problem på de olika avdelningarna och vad 
de ansvariga har för målsättning med varje avdelning, för att öka effektiviteten i Krönleins.  
 
4.3.1 Budget 
Robur använder sig till viss del utav budget för att styra sin verksamhet, men lägger inte ner 
mycket tid och kraft på budgetarbetet. Blomdahl upplever att stora företag spenderar mer tid 
och kraft på budgeteringsarbetet. Förr var Roburs budgetarbete mer omfattande och krävde 
mer tid vilket Blomdahl anser inte bidrog med tillräcklig nytta. Blomdahl är tveksam 
angående hur mycket tid som ska spenderas på budgetarbetet. Robur har under de senaste åren 
följt budgeten bra. Under året sker uppföljningar där Robur granskar om de utfört de 
aktiviteter som var planerade. Blomdahl menar att en budget kan löpa under ett år men 
poängterar vikten utav att ett företag måste anpassa sig till den aktuella situationen eftersom 
företagen lever i en föränderlig värld. Idag har Robur månadsrapporter som genererar bra 
kontroll. Det upprättas även varje vecka rapporter på produktförsäljningen vilka jämförs med 
förra årets försäljning för att få en inblick i eventuell utveckling. 
 
Bendiro upprättar varje år en fast budget som bryts ner per månad, dock prioriteras inte 
månadsbudgetarna i lika hög grad. Varje avdelning budgeterar sina intäkter och kostnader, 
exempelvis upprättar marknadsavdelningen en försäljningsbudget. Kristiansson menar att det 
är relativt lätt att budgetera eftersom företaget har god uppskattning utav dess kostnader. 
Medarbetarna får ta del utav budgetuppföljningen genom informationsmöten där Kristiansson 
informerar om hur budgeten följs och hur Bendiros situation ser ut. Vidare menar 
Kristiansson att produktionsavdelningen inte har något större intresse för siffror. En gång i 
veckan har de möten där personalen upplyses om nödvändig information. 
 
Viking Malt använder sig utav fast budget som upprättas utav Knutsson tillsammans med 
samtliga avdelningschefer. Knutsson sammanställer budgeten och kontrollerar rimligheten i 
budgetsiffrorna och har till sin hjälp förra årets budget. Genom att Viking Malts 
kostnadsmassa är relativt stabil, menar Knutsson att det snabbt kan upptäckas om något 
oförutsett har inträffat. I slutändan ska budgeten godkännas utav styrelsen. Förutom budget 
upprättar Viking Malt två estimat. Januari, februari och mars jämförs med utfallet mot 
budgeten och i april framställs estimat ett. Därefter sker månadsuppföljningar i maj, juni och 
juli mot estimat ett. I augusti framställs estimat två och årets resterande månader jämförs mot 
detta estimat. Knutsson poängterar att Viking Malt 2008 påbörjade ett processarbete vilket 
innefattar att Viking Malt eventuellt ska förändra budgetarbetet och övergå till rullande 
budget. Alla stora förändringar uppdateras i deras budgetar och estimat så att Viking Malt 
följer tänkt linje. Knutsson menar att de även mäts hur förträffliga de varit i sina prognoser 
och får varje vecka information angående eventuella differenser vilka ska analyseras och 
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förklaras. Varje månad upprättas rapporter som följs upp. Knutsson sammankallar 
avdelningsansvariga en gång per kvartal för att informera om budgetresultatet utav den 
orsaken att de har varit med och upprättat budgeten. Knutsson anser det viktigt att ha 
kännedom om varför en situation ser ut som den gör eftersom det kan kräva eventuella 
justeringar i något estimat. 
 
SIA använder sig utav fast budget i sin ekonomistyrning. SIA: s syfte med budget är att vara 
ett medel för kommunikation med medarbetarna genom att visa vad organisationen har för 
mål att arbeta mot och hur SIA: s situation ser ut just nu. SIA har fyra stora kostnadsställen: 
produktion, dagligvaruhandel, restaurang/storhushåll och administration vilka är grundpelarna 
i den totala budgeten. Varje avdelningsansvarig har ett budgetansvar som följs upp varje 
månad. Budgeten upprättas och sammanställs utav ledningsgruppen, produktionsavdelningen, 
försäljningsavdelningen, ekonomichefen, verkställande direktören och koncerncontrollern. 
Därefter lämnas budgeten till styrelsen för godkännande. Försäljningen, täckningsbidraget, 
personalkostnaderna och de övriga stora kostnadsställena följs upp och SIA gör en årstrend 
för att framställa en årsprognos. Försäljningen och produktionen följs upp månadsvis. Varje 
vecka förs statistik över veckans försäljning och får på så vis en prognos över var de kommer 
att hamna i slutet utav månaden, därefter ställs prognosen i relation till budgeten. Respektive 
avdelningsansvarig i organisationen får ta del utav budgetuppföljningen och dess utfall och 
hur den står i relation till förra årets budget. Larsson menar att fördelen med fast budget är att 
företaget har fastställt ett årsmål som organisationen arbetar mot under hela verksamhetsåret. 
SIA fastställer kostnader som de måste tjäna in pengar till och om de inte uppnår sina 
försäljningsmål måste det ske vissa justeringar av kostnaderna. Larsson menar att detta är 
något som SIA ständigt arbetar mot.  
 
Krönleins upprättar en fast budget en gång om året om inte något drastiskt inträffar. Under 
2008 reviderades budgeten på grund av att ekonomiavdelningen upptäckte att den var 
orealistisk. Krönleins ekonomiavdelning tillhandahåller verktyg och rådata för varje 
avdelningsbudget och sammanställer sedan den totala budgeten.  Varje budget ska sedan 
godkännas utav Ström och Krönleins ledning. Kostnadsbudgeten och försäljningsbudgeten 
ska idag matcha varandra men tanken är att Krönleins ska definiera mer rörliga och fasta 
kostnader inför nästa budget. Ström menar att en anledning till varför Krönleins ska ändra 
budgetarbetet är till exempel vid situationer då försäljningen inte håller sin budget trots att 
produktionen håller sin budget. Detta leder till att budgetarna inte matchar varandra. I denna 
situation kan det uppstå diskussioner på grund av att produktionen anser att de håller sin 
kostnadsbudget och har svårt att förstå varför de ska minska sina kostnader på grund av att 
försäljningen inte håller sin budget. Ström anser att Krönleins inte har något flexibelt 
budgetsystem och vill därför definiera rörliga och fasta kostnader. Genom detta vill Krönleins 
uppnå maxkapacitet. Avdelningscheferna vid Krönleins får ta del utav budgetuppföljningen. 
Ström upplever att det överlag finns ett svagt intresse för budgeten hos medarbetarna.  
  
Hannells använder sig utav fast budget som fastställs en gång per verksamhetsår. Nelje 
poängterar att det även sker budgetering per månad. Avdelningsansvariga upprättar budgeten 
för respektive avdelning och den totala budgeten sammanställs utav Nelje. Budgetuppföljning 
sker utav respektive avdelningsansvarig. Vid behov och stora svängningar upprättar Hannells 
en eller två prognoser för att uppfatta den nuvarande försäljningsvolymen. Nelje menar att när 
avvikelserna från budgeten blir för stor fungerar den inte längre som ett styrverktyg. 
Medarbetarna kan följa budgeten genom att studera fakturering per dag via deras intranät. 
Nelje påpekar att fakturering per dag ger en tydlig bild för medarbetarna angående Hannells 
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situation. Producerade enheter per dag är ett annat mått som medarbetarna lätt kan förhålla sig 
till.  
 
4.3.2 Internprissättning 
SIA använder internprissättning i sin produktion, där tillverkningen tillhandhåller ett fast pris. 
I övriga fall existerar ingen interndebitering. Produktionen kan ses som ett ”litet företag” som 
producerar glass och säljer till försäljningsavdelningarna. Därmed skapas ett pris på glassen 
när den tillverkas för att i nästa skede beräkna täckningsbidrag på försäljningen. Produktionen 
säljer till försäljningen och ett avräkningspris mellan dessa avdelningar fastställs en gång om 
året. Avräkningspriset är baserat på produktionens budget så att den uppfylls. Dock är inte 
syftet att produktionen ska tjäna pengar. Larsson menar att om SIA hade haft ett rullande 
avräkningspris hade det inte gått att mäta täckningsbidrag. SIA har alltid använt 
internprissättning på grund av att de tidigare varit ett produktionsbolag och ett 
försäljningsbolag. Hannells tillämpar internprissättning mellan de internationella bolagen 
inom koncernen. Hannells tillämpar inte internprissättning inom varje bolag i respektive land 
eftersom det inte sker någon försäljning mellan deras avdelningar. De använder 
kostnadsbaserad internpris vid försäljning av tjänster mellan bolagen och marknadsbaserat 
internpris vid försäljning av varor. Nelje påpekar att det är viktigt att förhålla sig till priser på 
marknaden när det gäller att fastställa internpriset på varor.  
 
Internprissättning tillämpas inte längre på Robur. Tidigare hade produktionen egna priser och 
fakturerade andra avdelningar. Internpriset avskaffades på grund av att det skapades mycket 
diskussioner kring vilket pris som skulle existera på produkterna. Blomdahl menar att Robur 
trots avskaffandet utav internprissättning har bra kontroll på hur mycket tillverkningen kostar. 
Det används dock en form utav internprissättning när det sker internförsäljning mellan de 
utländska bolagen.  Det existerar ingen internprissättning på Bendiro och Kristiansson känner 
inte till detta styrverktyg. Vikning Malt och Krönleins använder sig inte utav 
internprissättning. Ström är tveksam till vilka fördelar som internprissättning kan generera i 
ett medelstort företag, eftersom hon upplever styrverktyget alltför komplext. Vidare påpekar 
Ström att detta styrverktyg skulle öka konkurrensen mellan avdelningarna, vilket skulle 
reducera samarbetet. Dock spekulerar Ström i att konkurrens även kan vara till fördel för ett 
bolag, eftersom strävan efter att prestera optimalt ökar. Nackdelen med internprissättning 
anser Ström är att det kan skapas onödiga diskussioner angående vilket pris som ska gälla. 
Emellertid kan internprissättning vara oundviklig i stora företag, där det kan vara 
betydelsefullt att följa upp lönsamhet inom varje sektor. I medelstora företag kan det istället 
skapas byråkrati och onödigt arbete. Istället väljer Krönleins att följa varje enhet 
kostnadsmässigt med lämpliga nyckeltal, eftersom Ström anser att det genererar större 
fördelar.    
 
4.3.3 Produktkalkyler 
Robur upprättar många kalkyler. Det genomförs förkalkyler i deras ekonomiprogram och när 
priset på en komponent höjs uppdateras kalkylen automatiskt. Bendiro upprättar förkalkyl och 
efterkalkyl på varje serie, där en serie är en uppsättning utav en viss profil i en viss mängd. I 
kalkylerna beräknas bland annat antal timmar samt materialåtgång för varje serie. Kalkylerna 
upprättas i syfte att få en inblick i vad profilen kostar och om den är lönsam. När Bendiro 
säljer en ny produkt upprättar marknadsavdelningen förkalkylen och produktionsavdelningen 
framställer efterkalkylen. Viking Malt upprättar kalkyler, men kalkylarbetet har dock hamnat i 
en gråzon på grund av nyanställning. Knutsson poängterar att detta styrverktyg behöver 
förbättras. Knutsson anser det svårt att upprätta efterkalkyler, vilket diskuteras internt 
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eftersom Viking Malt gärna vill använda sig utav efterkalkyler. SIA: s produktionsavdelning 
använder kalkyler för att bland annat erhålla ett produktionsresultat.  
 
Krönleins upprättar kalkyler på alla sina produkter. Syftet med produktkalkyler är att 
kartlägga vilka produkter som är lönsamma. Dock påpekar Ström att kalkylerna inte speglar 
verkligheten eftersom det används vissa schabloner som bidrar till att kalkylernas resultat inte 
alltid är rättvist. Krönleins kalkyler är väldigt detaljerade och uppdateras varje månad. 
Krönleins använder en kombination mellan bidragskalkylering och självkostnadskalkylering. 
Ström uppskattar det relativt ovanligt att endast tillämpa en renodlad metod. På Krönleins 
fördelas alla fasta kostnader på varje kostnadsbärare och därefter beräknas täckningsbidrag. 
På varje produkt görs fyra olika täckningsbidragsnivåer, produktionskostnader (inklusive hyra 
och logistik), försäljningskostnader och därefter följer en nivå utan logistik eftersom vissa 
schabloner används vilket leder till att logistiken kan bli missvisande. Den sista nivån är 
ekonomiavdelningens kostnader. Kalkylerna upprättas utav Krönleins controller. De övriga 
medarbetarna involveras i kalkylarbetet när det gäller framtagning utav kalkyler för nya 
produkter. Somliga medarbetare genomför emellanåt en granskning utav kalkylerna för att se 
om Krönleins tar ut rätt pris från marknaden för att täcka kalkylen. Ström menar att de även 
följer upp sina kunder, både på kundnivå och på artikelnivå. Förkalkyler upprättas inte på alla 
kunder eftersom det är mycket krävande utan det sker endast på stora kunder. Dessa kalkyler 
görs för att Krönleins ska veta hur mycket företaget ska sälja för att kunden ska vara lönsam. 
Efterkalkyler upprättas på alla kunder men inte så detaljerat utan mer 
sammanfattningsmässigt. Controllern upprättar verktyg till säljarna så att de i sin tur kan 
upprätta dessa kundkalkyler. Dock följer inte Krönleins upp kundkalkylerna på ett optimalt 
sätt, eftersom de brister i hanteringen utav efterkalkyler i relation till hur det såg ut vid 
förkalkyleringsnivån. 
 
Hannells upprättar produktkalkyler med hjälp utav bidragskalkylering. Anledningen till varför 
Hannells valt att tillämpa bidragskalkylering är för att företaget upplever det krävande att ha 
en fullt fördelad kostnadskalkyl per produkt, eftersom det inte genererar tillräcklig nytta. 
Nelje poängterar att Hannells är medvetna om vad de behöver erhålla i bidrag för att täcka 
indirekta kostnader plus vinst. Nelje påpekar att Hannells har en form utav ABC-kalkylering 
eftersom tiden mäts från råmaterial till färdig produkt i varje moment, men att företaget dock 
inte benämner det med ABC-kalkylering. 
 
4.3.4 Prestationsmätning 
Robur har ekonomiska mål och nyckeltal som bland annat innefattar rörelseresultat före 
finansposter, avkastning på eget kapital, soliditet och likviditet. Samtliga utav deras 
ekonomiska mål som upprättades 2004 har uppnåtts under flera år. Robur har ett 
kvalitetssystem som inte endast innefattar produkter utan hela verksamheten. Kundnöjdhet är 
något som Robur arbetar med och företaget träffar regelbundet sina kunder och följer upp vad 
de är nöjda och/eller missnöjda med. Robur har även regelbundet genomgång med personalen 
om deras arbetssituation. Robur använder sig inte utav balanserat styrkort för sin 
prestationsmätning.  
 
Kristiansson upprättar ett flertal nyckeltal såsom till exempel fakturering och orderingång per 
vecka, vilka medarbetarna får ta del utav genom en gemensam anslagstavla. Kristiansson är 
dock tveksam i vilken utsträckning medarbetarna observerar anslagstavlan och hur 
intresserade de är utav siffror. Bendiro mäter kundtillfredsställelse genom kundenkäter, vilket 
är en del utav Bendiros kvalitetssystem. Kunderna får på så sätt framhäva vad de anser om 
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Bendiro. Även vid kundbesök diskuteras kundtillfredsställelse. Bendiro använder sig inte utav 
balanserat styrkort och Kristiansson känner inte till detta styrverktyg.  
 
Viking Malt försöker styra sin verksamhet med hjälp utav nyckeltal såsom likviditet. 
Knutsson observerar likviditeten mycket noggrant och gör månatliga uppdateringar. Viking 
Malt strävar efter att försäljnings- och inköpsavdelningen ska bli mer proaktiva eftersom 
avdelningarna kan påverka likviditeten i hög grad. Målet är att försäljnings- och 
inköpsavdelningen ska erhålla en förståelse angående hur olika beslut påverkar Viking Malts 
likviditet. Viking Malt använder balanserat styrkort som ett styrverktyg. 
Produktionsavdelningen och försäljningsavdelningen har separata balanserade styrkort som 
följs upp.  
 
SIA upprättar nyckeltal för att styra sin verksamhet och produktionen har utöver budgetmålen 
egna produktionsmål såsom effektivitet, minskat svinn och ökad produktionstakt. Nyckeltal 
på försäljningsavdelningen är till exempel antal kundbesök och hur många order varje 
försäljare genererar. Larsson påpekar att det är svårt att mäta administrationsavdelningens 
prestationer. Ett mål för administrationsavdelningen kan vara förbrukningsmaterialsåtgång 
och att försöka reducera denna kostnad. Ett annat sätt att observera denna avdelning är genom 
enkäter där övriga medarbetare får uttrycka sig om administrationens tjänster. SIA: s 
kundtillfredsställelse mäts emellanåt på deras hemsida. SIA använder inte balanserat styrkort 
och det har aldrig varit aktuellt.  
 
Krönleins använder finansiella nyckeltal på varje avdelning. Dock beräknas till exempel inte 
företagets soliditet och räntabilitet på eget kapital varje månad utan det sker endast i samband 
med bokslutsarbetet. Dock påpekar Ström att Krönleins emellanåt granskar dessa nyckeltal 
för att uppfatta företagets aktuella situation. Krönleins upprättar inga specifika icke-finansiella 
nyckeltal. Dock påpekar Ström att många icke-finansiella nyckeltal är gränsfall till finansiella 
nyckeltal, till exempel personalnöjdhet eftersom måttet berör hur personalen mår samtidigt 
som det är en kostnadsfråga. Idag framställs inga personalnöjdhetsenkäter eftersom 
organisationen känner sin personal och observerar hur de mår, då organisationen har en 
begränsad storlek. Ström uttrycker att det ändå kan vara till en fördel att mäta 
personalnöjdheten. Emellertid får undersökningen utav personalnöjdhet inte bli alltför 
strukturerad på grund av att det är människor som berörs. Krönleins har som plan att följa upp 
sina reklamationer med en databas för att kartlägga vilka produkter som reklameras mest. 
Ström menar då att detta kan ses som ett nyckeltal. Varje månad förekommer 
instrumentbrädemöten, vilket Ström ser som ett slags balanserat styrkort. Ström ser balanserat 
styrkort som en slags övergripande sammanfattning av viktiga parametrar, vilket även 
instrumentbrädorna innefattar. Med varje avdelningschef sker en genomgång utav de 
nyckeltal som är viktiga för just deras avdelning. Avdelningscheferna redogör orsakerna till 
nyckeltalens utseende och har till sin hjälp Excelfiler som är sammankopplade med Krönleins 
affärssystem. För produktionen kan en instrumentbräda till exempel innehålla: antal arbetade 
timmar per hektoliter öl, antal tappade burkar per timme, mängden kassationer, sjukfrånvaro, 
kostnader för råvaror och närvarotimmar i förhållande till vad det genererar för verksamheten. 
Avsikten med instrumentbrädorna är att Krönleins ska kunna blicka framåt och se vilka 
förändringar som ligger i framtiden.  
 
Hannells använder nyckeltal som ett verktyg för att styra verksamheten. Företaget upprättar 
bland annat mått på produktivitet per timme, produktivitet per maskin och kassationer. 
Hannells har även uppföljningar på sjukfrånvaro och produktionskostnader per timme. 
Likviditet, omsättningshastighet på kundfordringar och varulager mäts inte varje månad, men 
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när det inträffar något oförutsett studeras dessa nyckeltal noggrannare. Nelje poängterar att 
det är arbetsamt att framställa nyckeltal och att Hannells inte har resurser för att ständigt 
upprätta alla nyckeltal. Hannells fokuserar på fem till tio nyckeltal åt gången men dessa 
varierar över tiden. Icke-finansiella nyckeltal såsom kundtillfredsställelse och 
medarbetarnöjdhet upprättas inte. Dock har kundtillfredsställelse följts upp tidigare. Hannells 
använder inte balanserat styrkort utan använder nyckeltal som är viktiga över tiden och 
fokuserar mer eller mindre på dem. 
 
 
4.4 Fördelar och nackdelar med företagens ekonomistyrning samt deras 
framtida ekonomistyrning 
 
4.4.1 Fördelar och nackdelar 
Kristiansson och Blomdahl har svårt att redogöra för fördelarna och nackdelarna med deras 
ekonomistyrning. Knutsson anser att fördelarna med Viking Malts ekonomistyrning är att de 
har omfattande kontroll på sin verksamhet vilket till stor del beror på deras långa 
kundkontrakt. Detta medför att försäljningsavdelningens resultat blir mer förutsägbart. Den 
omfattande kontrollen har även sin grund i att dotterbolagen har enhetlig ekonomistyrning och 
därmed kan mycket material jämföras. Knutsson menar att nackdelen med Viking Malts 
ekonomistyrning är att den ibland kan uppfattas som mycket förutbestämd och stelbent. 
Knutsson menar att beslut måste förankras i högre grad än vad som krävs i ett mindre företag 
eftersom det i småföretag existerar större frihet att agera spontant. Processbeskrivningen i 
Viking Malt är mycket krävande och komplex och att deras ekonomistyrning därför kan vara 
svår att anamma vid första kontakt. Ekonomistyrningsprocessen behöver praktiseras, 
diskuteras och repeteras för att uppnå en förståelse. Knutsson menar att det finns fördelar med 
en förutbestämd ekonomistyrning eftersom personalen som arbetar med ekonomi inte behöver 
vara kreativa och upprätta egna processer. 
 
Fördelarna med SIA: s ekonomistyrning anser Larsson är deras goda kontroll på 
verksamheten genom deras månads- och veckoavläsningar. Nackdelen med SIA: s 
ekonomistyrning är att budgeten är arbetsam och att SIA därför datoriserar allt mer. Larsson 
menar att det vid resultatuppföljningen har varit mycket administrativt arbete och poängterar 
svårigheterna med att datorisera när SIA har många kostnadsställen. På grund av att SIA har 
så många kostnadsställen orsakar det mycket konteringar, vilka dock är viktiga, eftersom det 
annars lätt kan generera felaktigheter, vilket i sin tur kan leda till att fel beslut fattas. 
 
Ström poängterar att fördelen med Krönleins ekonomistyrning är deras 
instrumentbrädemöten, eftersom bolaget då får synpunkter från avdelningscheferna. Ström 
poängterar att en nackdel med Krönleins ekonomistyrning är att den kan ta lång tid för 
nyanställda att lära sig. En annan nackdel är att avdelningscheferna inte har tid eller 
engagemang att följa upp avdelningens nyckeltal. Avdelningscheferna ska agera som den 
drivande parten, men idag upplevs de som den passiva parten och ekonomiavdelningen som 
den drivande parten. Anledningen till denna passivitet anser Ström är att det egenutvecklande 
uppföljningssystemet är komplicerat och inte så användarvänligt samt olika avdelningschefers 
egen tidsbrist. 
 
Nelje poängterar att nackdelen med Hannells ekonomistyrning är att den inte uppfattas som så 
vetenskaplig. Det kan uppfattas att ekonomistyrningen har en bristande struktur när det gäller 
att framställa nyckeltal. Stora delar utav Hannells framställning utav deras ekonomistyrning 
beror på företagets situation och därmed framställs inte all information alltid. 
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4.4.2 Framtidens ekonomistyrning 
Angående Roburs framtida ekonomistyrning investerar de successivt i nya system som till 
exempel försäljnings-, rapport- och ordersystem för att underlätta det dagliga arbetet. Vidare 
poängterar Blomdahl att Robur är nöjda med nuvarande ekonomistyrning eftersom de 
upplever att de har mycket bra kontroll på sin verksamhet och är därmed inte i behov utav mer 
omfattande system. Större bolag har ett större behov utav mer omfattande instrument för att 
snabbare kunna erhålla information.  
 
Kristiansson upplever att Bendiros framtida ekonomistyrning inte kommer att se speciellt 
annorlunda ut eftersom verkställande direktör är nöjd med dagens ekonomistyrning. 
Fördelarna med att fortsätta med nuvarande ekonomistyrning anser Kristiansson är 
möjligheten till jämförelser. 
 
Två gånger per år har koncernen möten där framtidens ekonomistyrning diskuteras. I 
framtiden upplever Knutsson att Viking Malt OY vill få mer exakta och rullande prognoser. 
Viking Malt OY diskuterar att dela upp budgetarbetet på tre till fyra gånger per år. Knutsson 
har en tanke att skapa enhetliga checklistor över vad som ska kontrolleras vid varje 
månadsavslut, för att underlätta jämförelsen inom Viking Maltkoncernen. Knutsson upplever 
att principerna för uppföljning utav bland annat rapporterade nyckeltal kommer att diskuteras 
på koncernmötena, eftersom ett flertal inte har kännedom om nyckeltalens 
användningsområde och syfte. Vidare påpekar Knutsson att det är påfrestande att inte förstå 
syftet, eftersom det medför svårigheter vid relatering. Viking Malt har processer angående hur 
de ska utveckla sin ekonomistyrningsfunktion. Dock påpekar Knutsson att hon har personliga 
mål angående Viking Malts utveckling och ska bidra med förbättringsidéer. Därmed förväntas 
det att Knutsson ska bidra till att ekonomistyrningsfunktionen ska utvecklas. Vidare 
poängterar Knutsson att ekonomiavdelningen i varje bolag arbetar i ett team för att utveckla 
ekonomistyrningsfunktionen. 
 
2007 startade SIA ett resultatstyrningsprojekt, där de tar hjälp utav två utomstående konsulter. 
Resultatstyrningsprojektet har i uppgift att vara ett styrmedel mot SIA: s mål. Projektet finns 
bland annat i ledningsgruppen, administrationen, försäljningen och produktionen. Resultatmål 
för försäljningen kan till exempel vara 10 besök om dagen och dessa resultatmål avläses 
varannan vecka. Larsson poängterar att SIA: s framtida ekonomistyrning kommer att 
förändras. Ekonomistyrningen måste förändras efter SIA: s förutsättningar. Dock vågar 
Larsson inte uttrycka sig angående hur den kommer att se ut. Larsson spekulerar att hans 
efterträdare kommer med nya idéer.  
 
Ström anser att Krönleins framtida ekonomistyrning kommer att se annorlunda ut. Ström 
spekulerar att i samband med byte utav affärssystem kommer även Krönleins 
uppföljningssystem att förändras, eftersom de vill ha ett mindre komplicerat system. På 
Krönleins förs diskussioner angående budgetens framtida existens på grund av det krävande 
budgetarbetet. Ström föreslår rullande budget som ett bättre alternativ eftersom de inte skulle 
bli lika stelbenta. Men vid en övergång till den löpande budgeten måste hela arbetsprocessen 
förändras.   
 
Hannells diskuterar ständigt framtidens ekonomistyrning. Nelje poängterar att ett flertal 
företag diskuterar att lämna budgeten och istället upprätta rullande prognoser. Dock menar 
Nelje att många är rädda för att lämna budgeten eftersom det är en fast punkt. Trots att fast 
budget blir inaktuell efter två månader menar Nelje att företagen har något att förhålla sig till. 
Detta på grund av det finns en relation till historik, det vill säga att företagens budget grundas 
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på föregående år samt kunskaper om tidigare verksamhetsår. Nelje påpekar att budgeten lätt 
blir inaktuell och speciellt i situationer där det sker stora förändringar.  
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5. ANALYS 
 
 
I detta avsnitt sammankopplas teorin med empirin för att generera en god helhet. Denna 
utvärdering kommer sedan vara grunden för slutsatserna. 
  

 
 
5.1 Analysmodell  
 
Vi har utformat en analysmodell för att tydliggöra vårt upplägg och tillvägagångssätt för 
analysen. Vi organiserar vår insamlade information genom en förenkling och urval utav 
relevant information. Vi pendlar mellan vår teori och vårt empiriska material för att förmedla 
vad vi påträffat. Genom analysmodellen förklarar vi även likheter och olikheter mellan våra 
respondenter. Viktiga begrepp i vår teori samt empiriska material är grunden för vår analys.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Fördelar och nackdelar med små och medelstora företag 
 
5.2.1 Fördelar 
Fem utav våra respondenter påpekar att fördelen med att vara SMF är korta beslutsvägar. 
Larsson menar att närheten mellan medarbetarna är en orsak till att beslutsvägarna blir kortare 
och smidigare än i stora företag. Bergström och Lumsden (1993) påpekar att det i SMF 
existerar en närhet mellan ledning och medarbetare. Kristiansson, Ström och Nelje poängterar 
att en faktor för korta beslutsvägar är de fåtal chefsnivåer som existerar i SMF.  Även 
Bergström och Lumsden (1993) menar att korta beslutsvägar beror på få antal nivåer inom 
organisationen och att beslutsfattandet ofta är fokuserat på ett fåtal personer. Vidare påpekar 
några respondenter att kommunikationen inom organisationen gynnas utav att det endast finns 
ett fåtal chefsnivåer. Detta kan relateras till Jacobsen och Thorsvik (2002) som menar att den 
effektiva kommunikationen gynnas genom att samla de anställda till en enhet. Bergström och 
Lumsden (1993) anser att SMF kännetecknas utav närhet mellan ledning och medarbetarna. 

Figur 7. Analysmodell (egen bild). 
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Kristiansson, Ström och Nelje poängterar att ”alla känner alla” inom SMF och att personalen 
hjälper varandra. Därmed uppstår lättare en nära gemenskap och teamkänsla inom 
organisationen. Närheten i SMF kan också sammankopplas till Ströms uppfattning om att 
personalen i ett medelstort företag får ett helhetsperspektiv och högre förståelse för de olika 
avdelningarna. Ström anser att helhetsperspektivet kan medföra att verksamhetens 
effektivisering kan öka.  
 
Corman och Lussier (1996) anser att personalen i SMF besitter bred kompetens. Kristiansson 
och Ström menar att personalen i SMF är väl insatta i flera arbetsuppgifter och arbetsområden 
vilket genererar en bred kunskapsnivå i organisationen. Även Corman och Lussier (1996) 
anser att personalens breda kompetens beror på att SMF erbjuder en större variation utav 
arbetsuppgifter och erfarenheter. Både Corman och Lussier (1996) samt Kristiansson påpekar 
att personal i stora företag är relaterade till striktare arbetsuppgifter och är mer specialiserade. 
Dock anser Kristiansson att detta även kan vara till nackdel för SMF eftersom företaget 
därmed kan gå miste om spetskompetens på grund av den låga graden utav strikta arbetsroller.  
 
Hughes (2005) menar att SMF är flexibla, mindre byråkratiska och reagerar snabbt på 
förändringar på marknaden. Detta anser likväl Blomdahl eftersom han poängterar att 
småföretag har som fördel att de snabbt kan situationsanpassa sig. Blomdahl anser även att 
småföretag inte är lika byråkratiska som stora företag. Nelje anser att ett medelstort företag 
kan agera flexiblare och snabbare vid en förändring än vad ett stort företag kan. Corman och 
Lussier (1996) menar att flexibiliteten beror på företagets storlek vilket även Nelje anser 
eftersom han påpekar att det i medelstora företag är färre anställda som ska påverkas. 
 
5.2.2 Nackdelar 
Larsson och Ström poängterar att en nackdel med ett medelstort företag är bristande resurser 
och kapacitet till exempel investeringar och likviditet för att bland annat möta problem. Detta 
kan relateras till Corman och Lussier (1996) vilka anser att en nackdel som SMF möter är 
brist på medel för tillväxt. Larsson poängterar att en annan nackdel är den svåra situation som 
uppkommer vid förhandlingar med banker. Även Corman och Lussier (1996) menar att SMF 
kan ha svårigheter vid förhandling utav krediter och tillräcklig finansiering. Även Hughes 
(2005) poängterar att SMF kan inneha begränsade resurser i form utav finansiering. Blomdahl 
understryker att nackdelen med att vara ett småföretag är att de ofta innehar ett mindre 
kontaktnät i relation till vad stora företag har. På så vis menar Blomdahl att småföretag får 
arbeta i högre grad för att sälja sina produkter och etablera sig på en marknad. Hughes (2005) 
anser att SMF har ett fåtal kunder och är verksamma inom begränsade marknader.  
 
 
5.3 Ekonomistyrning i små och medelstora företag 
 
Hudson et al. (2001) samt Bergström och Lumsden (1993) menar att det främst är stora 
företag som tillämpar formella styrverktyg. Nelje delar ovanstående åsikt och menar att ett 
flertal styrverktyg är anpassade till stora företag. Vidare påpekar Nelje att ekonomistyrning 
existerar undermedvetet i SMF. Bergström och Lumsden (1993) menar att stora företag har 
fått vara vägvisare vid tillämpning utav formella styrverktyg, eftersom småföretag saknar en 
målmedveten ekonomistyrning. Nelje anser att ekonomistyrningen i medelstora företag inte 
uppfattas som vetenskaplig och är därmed mindre formaliserad, vilket Nelje anser bero på att 
SMF befinner sig närmare verkligheten. Hughes (2005) menar att SMF ses som mindre 
byråkratiska än stora företag, vilket även Blomdahl anser. Kristiansson poängterar att Bendiro 
inte innehar en välutvecklad ekonomistyrning, utan har störst fokus på nyckeltal inom 
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ekonomi och produktion. Dock påpekar Knutsson att Viking Malts ekonomistyrning består 
utav omfattande processbeskrivningar vilket motsäger Neljes åsikt om SMF: s 
ekonomistyrning. Detta beror på att Viking Malt ingår i en koncern och omsätter i samma 
grad som ett stort företag, trots att de enbart har 35 anställda.  
 
Mål och syfte med Hannells ekonomistyrning anser Nelje varierar från tid till tid. Även 
Larsson poängterar att ekonomistyrningen måste variera efter ett företags förutsättningar. 
Paulsson (1983) menar att styrningen anpassas till ny inkommande information om vad som 
har hänt samt vad som förväntas hända. Olve och Samuelson (2008) menar att ett företags 
ekonomistyrning förändras mellan olika tidsepoker inom samma företag samt påverkas utav 
bland annat företagets omgivning. Viking Malts mål och syfte med ekonomistyrning skiljer 
sig åt från Hannells och Krönleins. Knutsson menar att Viking Malts ekonomistyrning har 
som syfte att bidra till att samtliga inom koncernen arbetar på ett likvärdigt sätt för att 
underlätta jämförbarheten inom koncernen. Nelje poängterar att effektivitet är ett viktigt mål 
med ekonomistyrningen i både lågkonjunktur och högkonjunktur. Även Ström poängterar att 
ekonomistyrningen syftar till att öka Krönleins effektivitet. Kullvén (1994) anser att målet 
med ekonomistyrning är att bland annat öka företagets effektivitet. Likaså Gyllberg och 
Svensson (2000) menar att ekonomistyrning har som avsikt att öka verksamhetens 
effektivitet. 
 
Olve och Samuelson (2008) menar att tillämpningen utav olika styrverktyg varierar mellan 
olika företag. Så är även fallet mellan våra respondenter. Krönleins har ledningsmöten med 
avdelningscheferna som är en utav de viktigaste delarna i deras ekonomistyrning för att uppnå 
en högre lönsamhet. På dessa ledningsmöten behandlas bland annat problem på de olika 
avdelningarna samt avdelningarnas målsättning. Viking Malts ekonomistyrning består utav 
omfattande processbeskrivningar som bland annat innefattar ett specifikt dokument där de 
klargör rättigheterna inom verksamheten.  
 
5.3.1 Budget 
SIA: s syfte med budget är att vara ett verktyg för kommunikation med medarbetarna. Genom 
detta vill SIA visa deras mål och hur deras aktuella position ser ut. Bergstrand (2003) menar 
att ett syfte med budget är att vara ett kommunikationsmedel med de anställda. Inom Bendiro, 
Viking Malt, SIA, Krönleins och Hannells upprättas en budget på respektive avdelning. Varje 
avdelningsbudget upprättas utav respektive avdelningschef, till exempel i Bendiro upprättar 
marknadsavdelningen en försäljningsbudget. Därefter godkänns och sammanställs budgetarna 
till en total budget utav ekonomichefen och ledningen. I exempelvis Viking Malt kontrollerar 
Knutsson med hjälp utav förra årets budget rimligheten i årets budgetsiffror. Våra företags 
budgetarbete överensstämmer med Greves (1996) åsikter att avdelningscheferna är delaktiga i 
budgetarbetat och att det i slutändan är företagsledningen som fastställer den totala budgeten.  
 
Samtliga respondenter framställer en fast budget en gång om året som bryts ner per månad. 
Larsson anser att en fördel med fast budget är att verksamheten har ett årsmål att arbeta efter. 
Bergstrand (2003) anser att den fasta budgeten kan generera högre respekt i verksamheten för 
de fastställda budgetsiffrorna än vad den reviderade budgeten genererar. Även Greve (1996) 
menar att den fasta budgeten kan vara lämpligare i motivationssynpunkt. Bergstrand (2003) 
påpekar att nackdelen med den fasta budgeten är att den efterhand kan bli inaktuell och måste 
därmed ofta kompletteras med prognoser. Nelje poängterar att budgeten lätt kan bli inaktuell 
när stora förändringar sker och att budgeten inte längre fungerar som ett lämpligt styrmedel. 
Därför upprättar Hannells prognoser vid stora förändringar för att bland annat uppfatta den 
nuvarande försäljningsvolymen. Arwidi och Samuleson (1991) anser att prognoser är en del 
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utav budgetuppföljningen. Prognoser kan visa om budgeten uppfylls eller om den måste 
korrigeras. Även Viking Malt upprättar prognoser och estimat för att finna eventuella 
avvikelser. Krönleins upprättar inga prognoser och har fått revidera sin budget eftersom den 
blivit inaktuell och orealistisk. Även SIA upprättar prognoser som ställs i relation till 
budgeten. Greve (1996) menar att en revidering ska ske när budgeten uppfattas som 
orealistisk. 
 
Robur och Viking Malt upprättar månadsrapporter. Greve (1996) menar att månadsrapporter 
tillämpas bland annat för att finna eventuella avvikelser mot budgeten och kan därmed ses 
som en alarmfunktion. Blomdahl poängterar att Roburs syfte med rapporterna är att generera 
kontroll. Detta genom att bland annat jämföra produktförsäljningsrapporten med förra årets 
försäljning för att uppskatta deras utveckling. Viking Malt upprättar rapporter och Knutsson 
samlar samtliga avdelningschefer i avsikt att informera om budgetutfallet. Knutsson och 
avdelningscheferna diskuterar varför utfallet ser ut som det gör och om det krävs eventuella 
justeringar. Greve (1996) påpekar att rapporterna ska diskuteras mellan chef och medarbetare. 
 
Bland våra respondenter finns både likheter och olikheter angående medarbetarnas delaktighet 
i budgetuppföljningen. Avdelningschefer på Krönleins, SIA och Viking Malt får ta del utav 
budgetuppföljningen, till exempel genom budgetens utfall och hur den står i relation till förra 
årets budget. Övriga medarbetare får inte ta del utav budgetuppföljningen. Larsson påpekar 
dock att respektive avdelningsansvarig samlar in avdelnings budgetönskemål inför 
upprättande utav budgeten. På Bendiro informeras samtliga medarbetare om 
budgetuppföljningen genom informationsmöten. Dock menar Kristiansson att vissa 
medarbetare inte har något större intresse för budgetuppföljningen. Ström upplever att 
intresset för budgeten är lågt hos övriga medarbetare. De anställda på Hannells kan till viss 
del följa budgeten genom deras intranät. Nelje poängterar att de anställda kan följa den del 
utav budgeten som de har lätt att förhålla sig till. Kullvén (1994) poängterar att ett problem 
med ett företags ekonomistyrning är att de anställda har svårt för att förstå informationen. På 
så vis kan det bli komplicerat för de anställda att relatera informationen till sina 
arbetsuppgifter.  
 
Blomdahl är tveksam till hur mycket tid som ska spenderas på budgetarbetet. Vidare påpekar 
Blomdahl att Robur inte lägger ner lika mycket tid på budgeten idag som förr eftersom 
budgeten då inte bidrog med tillräcklig nytta. Blomdahls tveksamhet till budgeten har även 
sin grund i att deras budget är fast. Blomdahl menar att det är viktigt att företaget anpassar sig 
efter förändringar och nuvarande situationer och att budgeten därmed kan bli stelbent. Även 
Ax et al. (2005) påpekar att budgeten kritiseras för att vara mycket arbetsam och snabbt bli 
inaktuell. Även Nelje påpekar att budgeten kan bli inaktuell men att många företag är rädda 
för att lämna den eftersom det är en fast punkt att förhålla sig till. Många företag diskuterar att 
överge eller förändra budgetprocessen. Viking Malt diskuterar förändringar i budgetarbetet 
och i framtiden övergå till rullande budget. Även Krönleins diskuterar att förändra sitt 
budgetarbete för att uppnå ett flexiblare budgetsystem. 
 
5.3.2 Internprissättning 
Ax et al. (2005) påpekar att internprissättning är ett vanligt styrmedel.  Dock är det endast 
SIA och Hannells som tillämpar internprissättning. Detta kan relateras till Ax et al. (2005) 
som anser att internprissättning är vanligast i företag med flera avdelningar. I SIA existerar 
internprissättning enbart vid försäljning mellan produktion och försäljning. Olve och 
Samuelson (2008) redogör för två vanliga internprissättningsmetoder: kostnadsbaserad och 
marknadsbaserad internprissättning. SIA tillämpar dock inte någon utav dessa metoder, utan 



     36

baserar sitt internpris på produktionens budget så att den ska vidmakthållas. Dock menar 
Larsson att syftet med internprissättning inte är att produktionen ska tjäna pengar. Olve och 
Samuelson (2008) är utav samma åsikt och poängterar att den mottagande enheten inte ska 
betala mer än den grundläggande kostnaden. Hannells tillämpar en kostnadsbaserad 
internprissättning när de säljer tjänster mellan sina internationella bolag. Vid internförsäljning 
utav varor tillämpas dock ett marknadsbaserat internpris eftersom Nelje poängterar att det är 
viktigt att förhålla sig till marknadens priser. Ax et al. (2005) anser att det är viktigt att ett 
företags marknadsbaserade internprissättning förhåller sig till marknadens priser. I annat fall 
kan den interna kunden gå förlorad.    
 
Robur har tidigare tillämpat internprissättning men övergav detta styrverktyg eftersom det 
skapades mycket diskussioner kring vilket pris som skulle existera. Även Ström och Ax et al. 
(2005) påpekar att internprissättning kan generera omfattande diskussioner angående priset på 
internförsäljningen. Dock nämner Ax et al. (2005) att diskussionerna kring internpriserna 
likväl kan leda till utvecklande ekonomiska diskussioner som kan vara till fördel för 
verksamheten. Ström upplever att internprissättning är komplext i medelstora företag och 
skapar överflödigt arbete. Ax et al. (2005) anser att denna komplexitet beror på att de interna 
transaktionerna leder till mer bokföring, vilket därmed leder till att redovisningssystemet kan 
uppfattas som rörigt. Konkurrensen mellan avdelningarna kan öka i samband med tillämpning 
utav internprissättning. Ström instämmer med Ax et al. (2005) att internprissättning leder till 
ökad konkurrens mellan avdelningarna vilket kan leda till att samarbetet inom verksamheten 
minskar. Dock anser Ström att konkurrens även kan vara positivt, på grund av att viljan att 
prestera optimalt kan öka.  
 
5.3.3 Produktkalkyler 
Ax et al. (2005) menar att produktkalkyler tillämpas i hög grad utav företag. Samtliga 
respondenter menar att kalkyler är ett vanligt förekommande styrverktyg inom respektive 
verksamhet. Ström, Larsson och Kristiansson påpekar att syftet med kalkylerna är för att se en 
produkts kostnader samt lönsamhet. Även Ax et al. (2005) poängterar att produktkalkyler är 
lämpliga vid bland annat kostnadskontroll och lönsamhetsberäkningar.  
 
Bendiro är en kundinriktad verksamhet och upprättar för- och efterkalkyler på varje 
produktserie. Marknadsavdelningen upprättar förkalkyler och produktionsavdelningen 
efterkalkyler när nya produkter framställs. Övriga respondenter uppger inte att de använder 
för- och efterkalkyler på deras produkter. Ax et al. (2005) påpekar att för- och efterkalkyler 
inte är vanligt förekommande inom verksamhet med standardiserade produkter som i 
kundinriktad verksamhet. Robur är det enda företaget förutom Bendiro som upprättar 
förkalkyler.  
 
Bergstrand (2003) menar att bidragskalkylering och självkostnadskalkylering är två olika 
kalkylmetoder.  Hannells använder sig utav bidragskalkylering, eftersom de upplever det 
mycket krävande att ha en fullt fördelad kostnadskalkyl per produkt. Nelje menar att arbetet 
inte är värt nyttan. Detta överrensstämmer med Ax et al. (2005) som anser att omkostnaderna 
kan vara svåra att fördela på ett rättvist sätt.  Krönleins har valt att tillämpa en kombination 
utav ovanstående metoder. Krönleins fördelar alla fasta kostnader enligt 
självkostnadskalkyleringen och därefter beräknas ett täckningsbidrag enligt 
bidragskalkyleringen. Ingen utav våra respondenter använder sig utav ABC-kalkylering. Dock 
nämner Nelje att Hannells har en form utav ABC-kalkylering men att de inte benämner det 
med detta begrepp. Detta uppvisar skillnader mot Hughes (2005) åsikter som anser att ABC- 
kalkylering är ett populärt kostnadsverktyg hos tillverkande företag.  
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5.3.4 Prestationsmätning 
Nyckeltal är vanligt förekommande bland våra respondenter. Robur använder främst nyckeltal 
såsom rörelseresultat före finansposter, avkastning på eget kapital och soliditet. Krönleins 
upprättar dock enbart dessa nyckeltal i samband med Krönleins bokslut. Även Hannells 
upprättar dessa nyckeltal mer sällan och studerar dem endast noggrant när något oförutsett 
inträffar. Nelje poängterar dock att framtagningen utav nyckeltal är relativt arbetsam och att 
Hannells saknar resurser. Viking Malts främsta nyckeltal är likviditet. Även Robur poängterar 
att likviditet är ett väsentligt mått för ett företag.  
 
Ax et al. (2005) menar att de icke-finansiella nyckeltalen har ökat i intresse. Våra 
respondenter upprättar dock icke-finansiella nyckeltal i begränsad omfattning. 
Medarbetartillfredsställelse upprättas utav Robur och Krönleins, men inte speciellt 
formaliserat då de endast samtalar med de anställda om deras arbetssituation. Ström 
poängterar att detta är möjligt eftersom ett medelstort företag har en begränsad omfattning. 
Dock påpekar Ström att mätningen utav medarbetartillfredsställelse inte får bli för 
formaliserad. För att säkerställa att kunderna är tillfredställda med sina köp mäter Robur, 
Bendiro och SIA sin kundnöjdhet.  Ax et al. (2005) menar att ett annat icke-finansiellt mått är 
kvalitet och kan delas in i inre och yttre. Hannells och SIA mäter sin inre kvalitet med hjälp 
utav kassationer. Krönleins mäter sin yttre kvalitet med hjälp utav reklamationsmått. Ström 
och Ax et al. (2005) påpekar dock att icke-finansiella nyckeltal i slutändan leder till 
finansiella nyckeltal. Bas-gruppen (1998) menar att ett företag väljer ett mindre antal 
nyckeltal som är viktiga för styrning utav verksamheten. Nelje poängterar att Hannells 
fokuserar på ett fåtal nyckeltal åt gången samt att dessa nyckeltal varierar med företagets 
situation.  
 
Ax et al. (2005) menar att balanserat styrkort är en framstående modell för 
prestationsmätning.  Så är inte fallet i våra företag, då endast Viking Malt tillämpar balanserat 
styrkort på produktions- och försäljningsavdelningen. Krönleins har instrumentbrädor som 
Ström uppfattar som ett slags balanserat styrkort. Detta på grund av att instrumentbrädorna är 
en övergripande sammanfattning utav Krönleins mål och mått.  Varje avdelning har sin 
instrumentbräda som innefattar viktiga nyckeltal. Dessa nyckeltal är både utav finansiella och 
icke-finansiella karaktär. Ström poängterar att syftet med instrumentbrädorna är att blicka 
framåt, vilket även bland annat är ett syfte med balanserat styrkort. Robur, Bendiro, SIA och 
Hannells tillämpar inte balanserat styrkort.  
 
 
5.4 Fördelar och nackdelar med företagens ekonomistyrning samt deras 
framtida ekonomistyrning 
 
5.4.1 Fördelar och nackdelar 
Ett flertal utav våra respondenter påpekar att fördelen med deras ekonomistyrning är att den 
genererar god kontroll. Knutsson anser att Viking Malts goda kontroll beror på att samtliga 
bolag inom koncernen har enhetlig ekonomistyrning, vilket bidrar till att information kan 
jämföras. Ström anser att fördelen med Krönleins ekonomistyrning är deras 
instrumentbrädemöten som grundas på viktiga mål och mått på respektive avdelning. 
Instrumentbrädemötena är således anpassade efter Krönleins behov. Även Ax et al. (2005) 
menar att ekonomistyrning ska anpassas efter ett företags behov. 
Knutsson påpekar att medarbetarna på Viking Malt inte ser syftet och användningsområdet 
med nyckeltalen och att de på vis har svårt för att relatera till dem. Detta anser Knutsson beror 
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på bristande kommunikation och är en nackdel med Viking Malts ekonomistyrning. Knutsson 
anser dock att detta troligtvis kommer förändras i framtiden. Vidare påpekar Knutsson att en 
annan nackdel med Vikings Malts ekonomistyrning är att den kan uppfattas som stelbent, 
vilket medför att ekonomistyrningsprocessen behöver praktiseras och diskuteras för att skapa 
förståelse. Även Ström påpekar att Krönleins ekonomistyrning kan ta lång tid att förstå för 
nyanställda. Kullvén (1994) anser att ett problem med ekonomistyrning är att de anställda inte 
förstår dess information. Vidare menar Kullvén (1994) att ekonomistyrningen inte genererar 
tillräcklig förståelse för verksamheten. Larsson påpekar att nackdelen med SIA: s 
ekonomistyrning är att budgeten är arbetsam. Ax et al. (2005) menar att en anledning till att 
budgeten kan uppfattas som arbetsam är på grund av att samtliga anställda ska involveras i 
budgetprocessen för att budgeten ska vara motiverande. SIA involverar medarbetarna i 
budgetarbetet och kan därmed vara en anledning till att budgeten uppfattas som arbetsam.  
Nackdelen med Hannells ekonomistyrning anser Nelje är att den inte är vetenskaplig och har 
till viss del bristande struktur. Hughes (2005) påpekar att SMF skiljer sig från stora företag 
genom att de har informella tillvägagångssätt för att nå sina mål. Dock upplevs detta inte av 
övriga respondenter. 
 
5.4.2 Framtidens ekonomistyrning 
Bergström och Lumsden (1993) menar att småföretag ofta saknar en målmedveten 
ekonomistyrning. Blomdahl påpekar att Robur inte är i behov utav mer omfattande 
ekonomistyrning än nuvarande ekonomistyrning och kommer därmed inte att förändra den i 
framtiden. Vidare påpekar Blomdahl att stora bolag har ett större behov utav styrverktyg för 
att snabbare kunna erhålla information. Hudson et al (2005) uttrycker att formella styrverktyg 
främst är utvecklade för tillämpning i stora företag. Angående Krönleins framtida 
ekonomistyrning påpekar Ström att det sker diskussioner angående budgetens fortlevnad på 
grund av dess arbetsamma process och eventuellt övergå till rullande budget för att inte bli 
lika stelbenta. Även Viking Malt diskuterar att förändra budgetarbetet och istället övergå till 
rullande budget. Även Larsson påpekar att budgeten är arbetsam men har inte i avsikt att 
lämna detta styrverktyg i framtiden. Dock påpekar Larsson att SIA: s ekonomistyrning 
kommer att förändras i takt med företagets premisser. Även Blomdahl menar att ett företag 
måste anpassa sig till sin aktuella situation eftersom företagen lever i en föränderlig värld. Ax 
et al. (2005) menar att ekonomistyrning anpassas efter ett företags behov och förutsättning. 
Dessutom påpekar Olve och Samuelson (2008) att ett företags ekonomistyrning kan förändras 
under olika tidsperioder.  
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6. SLUTSATS 
 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi gjort utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. 
Avsnittet avslutas med förslag kring eventuell fortsatt forskning inom angränsande ämne. 
 

 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva ekonomistyrningen hos SMF och analysera skillnader 
mellan SMF: s tillämpning utav formella styrverktyg.  
 
Budget är det enda styrverktyg som samtliga utav våra respondenter upprättar. Samtliga väljer 
att upprätta fast budget. Anledningen till valet utav fast budget kan vara att den annars skulle 
bli alltför arbetsam och krävande för SMF. Bland våra respondenter är det endast ett företag 
som har ett klart syfte med budgetprocessen. De övriga respondenterna saknar ett klart syfte 
med sin budget och upprättar den eventuellt utav rutinmässiga skäl. Bergstrand (2003) menar 
att budget är ett verktyg för kommunikation. Därmed anser vi det intressant att några utav 
våra respondenters medarbetare inte fullständigt får ta del utav budgetuppföljningen. Detta 
kan grunda sig i att det finns ett svagt intresse för budgetsiffror hos medarbetarna. Det är 
intressant att några utav våra respondenter nämnt att budgeten lätt kan bli inaktuell. Vi ställer 
oss därmed frågan om styrverktyget fyller sin funktion och är lämplig för SMF? För att 
budgeten ska uppfattas som lämplig krävs det att styrverktyget är realistiskt. Därmed anser vi 
att ett företag måste komplettera sin budget med rapporter och prognoser för att se om 
budgeten följer tänkt linje eller om den måste korrigeras. En orealistisk budget kan generera 
allvarliga konsekvenser för ett företag, eftersom verksamheten då styrs efter felaktig 
information. Vi uppfattar att vissa utav våra respondenter bedömer budgeten som arbetsam, 
stelbent och byråkratisk. Därmed lägger ett företag idag ner mindre tid på budget och några 
ville övergå till mer flexibelt budgetsystem och rullande budget.  
 
Det är tänkvärt att internprissättning förekommer i ringa utsträckning bland våra respondenter 
trots att Ax et al (2005) påpekar att det är ett vanligt styrverktyg. Vi ställer oss därmed frågan: 
varför inte internprissättning förekommer i större utsträckning bland våra respondenter? 
Liksom Ax et al. (2005) anser vi att en anledning kan vara att det krävs en större verksamhet 
med flera avdelningar med olika sysselsättningar, för att internprissättning ska vara 
meningsfull. Därför är vi inte förvånade att internprissättning endast förekommer inom två 
medelstora företag. En annan trolig orsak till den ringa tillämpningen utav internprissättning 
är att den upplevs som alltför komplicerad och arbetsam för SMF. I likhet med några utav 
våra respondenter anser vi att internpriser kan skapa onödiga diskussioner kring vilket pris 
som ska existera. En respondent påpekar dessutom att internpriser kan leda till konkurrens 
mellan avdelningarna, vilket kan reducera samarbetet som är en fördel för SMF. Dock anser 
vi att det finns fördelar med internprissättning även för småföretag eftersom 
kostnadsmedvetenheten bland medarbetarna ökar. Detta är viktigt i den rådande 
lågkonjunkturen där det är betydelsefullt att ett företag granskar och reducerar sina kostnader.  
 
Vi blev inte förvånade över att samtliga våra respondenter upprättar produktkalkyler. Däremot 
blev vi förvånade över att ett flertal utav våra respondenter inte arbetade efter någon utav de 
metoder som berörts i den teoretiska referensramen. Därmed uppskattar vi att företagen 
tillämpar kalkylmetoder som är mer anpassade efter företagens behov. Det är överraskande att 
ABC-kalkylering inte är ett vanligt förekommande styrverktyg hos SMF. Detta på grund av 
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att ABC-kalkylering genererar en rättvisare uppskattning utav produkters förbrukning utav 
resurser i jämförelse med traditionella kalkylmetoder. Vi anser att en anledning till varför 
SMF inte valt att implementera ABC-kalkylering är för att metoden är komplicerad och svår 
att implementera. Därmed kan denna kalkylmetod vara ett mer förekommande styrverktyg 
bland stora tillverkande företag med höga volymer. Eventuellt upplever SMF att besväret med 
ABC-kalkylering överstiger nyttan.  
 
Nyckeltal är vanligt förekommande styrverktyg hos våra respondenter. Dock är det arbetsamt 
och krävande för SMF att upprätta och analysera ett flertal nyckeltal. Företagen väljer istället 
ett antal nyckeltal som är betydelsefulla och tillfredställer deras behov. Vi anser det viktigt att 
företagen upprättar icke-finansiella nyckeltal eftersom de bidrar till lönsamhet i framtiden. 
Det är viktigt att styra med framtiden i åtanke och inte enbart fokuserar på historisk styrning, 
vilket de finansiella nyckeltalen upprättas efter. BSC används enbart utav ett företag, vilket 
kan bero på att företaget ingår i en koncern. Ett annat företag upprättar en form utav BSC, 
genom att de har utformat styrverktyget efter sina behov. Vi upplever dock att detta företag 
enbart behandlar finansiella nyckeltal i sin modell. Därmed är det svårt att benämna modellen 
som BSC eftersom den inte berör icke-finansiella nyckeltal. Ett flertal utav våra respondenter 
har haft sin befattning i flera år och har därmed blivit inarbetade i sina rutiner, vilket kan vara 
en anledning till varför inte fler företag tillämpar BSC.   
 
Vi instämmer med en utav våra respondenter samt med Hudson (2001) att ett flertal formella 
styrverktyg är anpassade till stora företag. Efter vår studie kan vi konstatera att ett flertal utav 
styrverktygen är alltför arbetsamma, komplicerade och resurskrävande för SMF. SMF 
anpassar istället styrverktygen efter sina egna premisser och behov.  
 
Efter vår studie kan vi konstatera att ett företags ekonomistyrning måste anpassas efter 
företagets förutsättningar och behov. Vi är utav samma åsikt som en utav våra respondenter 
som påpekar att ekonomistyrning existerar undermedvetet i SMF och att den innehar en svag 
grad utav formalisering. Vi anser att det krävs åtminstone 200 anställda för att 
ekonomistyrning ska vara en betydelsefull del i en verksamhet. Ett företag med färre antal 
anställda än 200 har lättare att påverka sina medarbetare samt har god kontroll på 
verksamheten och därför fokuseras det mindre på ekonomistyrningen. På grund av att SMF 
har en begränsad omfattning uppnår de en god kontroll över sin verksamhet utan omfattande 
ekonomistyrning. Dessutom uppvisar SMF andra egenskaper än vad stora företag gör, det vill 
säga de är flexiblare, reagerar snabbare på förändringar och har kortare beslutsvägar. Likaså 
saknar SMF tillräckligt med resurser för att ha möjlighet att upprätta en omfattande 
ekonomistyrning. Vi anser att SMF inte aktivt utvecklar sin ekonomistyrning i samma 
utsträckning som stora företag. SMF är inte i lika stort behov utav att utveckla sin 
ekonomistyrning på grund av att SMF redan har en god kontroll på sin verksamhet. Vi 
spekulerar om riskerna med att företagen inte har en välutvecklad ekonomistyrning, eftersom 
de då riskerar att tappa sin konkurrenskraft på grund av att deras inre effektivitet inte är 
optimal. Därmed är eventuellt alla företag i behov utav en välutvecklad ekonomistyrning för 
att kunna växa på marknaden.  
 
Generellt finns det inga större skillnader i ekonomistyrningen mellan SMF. Samtliga företag 
har budget, produktkalkyler och prestationsmätning. Det kan dock klargöras skillnader i 
tillämpning utav internprissättning mellan SMF, vilket kan bero på att medelstora företag har 
fler avdelningar än småföretag. Vi anser att SMF uppvisar alltför lika egenskaper för att 
skillnader i deras ekonomistyrning ska kunna påträffas. Dock kan vissa olikheter urskiljas 
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mellan företagens ekonomistyrning på grund av att företagen väljer att anpassa sina 
styrverktyg efter deras förutsättningar och behov.  
 
Vår frågeställning är: I vilken utsträckning existerar de formella styrverktygen i små 
respektive medelstora företag?  
 

• Budget är en viktig del i våra respondenters ekonomistyrning. Dock får vi 
uppfattningen att företagen vill förändra delar i sin budget för att den ska fungera som 
ett mer optimalt styrverktyg.  

• Internprissättning är inte ett vanligt förekommande styrverktyg inom SMF, vilket kan 
bero på att det krävs flera avdelningar för att internprissättning ska vara meningsfull 
och generera nytta.  

• Produktkalkyler är ett vanligt förekommande styrverktyg. Företagen har utarbetat egna 
metoder för att kartlägga produkters lönsamhet. Orsaken till varför ABC-kalkyler inte 
förekommer inom SMF anser vi bero på att den är alltför komplicerad att 
implementera.  

• Prestationsmätning är ett populärt styrverktyg. SMF väljer att upprätta ett antal 
nyckeltal som är utav betydelse för dem. Detta eftersom det är kostnads- och 
resurskrävande att ständigt upprätta samtliga nyckeltal. BSC är inte ett vanligt 
förekommande styrverktyg för SMF. Vi anser att detta styrverktyg är alltför 
komplicerat och arbetsamt för SMF.  

 
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Genom att studera SMF: s utformning ekonomistyrning har vi fått andra tänkbara uppslag 
inom angränsade områden som hade varit intressanta att vidareforska kring: 
 

• Genomföra en likartad studie med samma syfte men istället inom tjänsteföretag eller 
kommunal verksamhet.  

• Studera skillnader mellan medelstora och stora företags utformning utav 
ekonomistyrning, eftersom det mellan dessa företagsstorlekar förmodligen skulle 
uppvisas större skillnader än mellan SMF.  

• Studera behovet utav ekonomistyrning i SMF. Om SMF utvecklar sin 
ekonomistyrning har företagen då bättre förutsättningar för att öka i tillväxt?  

• En kvantitativ studie och därmed studera fler företag. Detta för att kunna dra generella 
slutsatser angående hur ekonomistyrningen är utformad i SMF och om det existerar 
skillnader mellan SMF.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 
Frågor till respondenten 
Har du något emot att vi använder er som referens i vår uppsats? 
Hur ser din karriär ut här på företaget och tidigare? 
 
Generella frågor om företaget 
Vi har sett att ni har … st anställda, stämmer detta? 
Hur ser företagets affärsidé och mål ut? 
Vad finns det för fördelar med att vara ett litet/medelstort företag i jämförelse med ett stort 
företag?  
Vad finns det för nackdelar med att vara ett litet/medelstort företag i jämförelse med ett stort 
företag?  
 
Frågor om företagets ekonomistyrning 
Beskriv hur er ekonomistyrning ser ut? 
Vad är målet/syftet med er ekonomistyrning? 
Vilka styrverktyg använder ni er utav för att styra er verksamhet? 
 
Nedanstående frågor kommer anpassas till ovanstående frågor 
 
Budget  
Om företaget använder budget…  
Vad är företagets syfte med budgetering? 
Vilken typ av budget? 
Varför har ni valt att arbeta med denna variant?  
Vem upprättar budgeten? Hur ofta? 
Hur följs budgeten upp? 
Får medarbetarna ute i organisationen del av budgetuppföljningen? 
 
Om företaget inte använder sig utav budget…  
Varför är budget inget styrverktyg för er? 
 
Internprissättning 
Om företaget använder sig utav internprissättning…  
Vilken roll spelar internprissättning i er styrning?  
Vilken typ av internpris använder ni er utav?  
Varför har ni valt att arbeta med denna metod? 
 
Om företaget inte använder sig utav interprissättning… 
Varför är inte internprissättning någon styrverktyg för er? 

 
Kalkyler 
Om företaget använder sig utav produktkalkyler… 
Vilka metoder används?  
Vad är företagets syfte med produktkalkyler? 
 
Om företaget inte använder sig utav produktkalkyler… 



Varför är produktkalkyler inget för er? 
 
Prestationsmätning 
Om företaget använder sig utav prestationsmätning… 
Vilka finansiella nyckeltal används?  
Vilka icke-finansiella nyckeltal används?  
Använder företaget balanserat styrkort?  
 
Om företaget inte använder sig utav prestationsmätning… 
Varför använder ni er inte av prestationsmätning? 

 
Avslutande frågor 
Vad ser ni för fördelar med just er ekonomistyrning? 
Vad ser ni för nackdelar med just er ekonomistyrning? 
Tror ni att er ekonomistyrning kommer att se annorlunda ut i framtiden? 
Något ni vill tillägga? 
Går det bra att återkomma om det skulle uppstå några oklarheter? 
 
 


