EKONOMISK STYRNING AV ENHETER
MED INBORDES VERKSAMHETSSAMBAND
PER EWING

EFI, EKONOMISKA
FORSKNINGSINSTITUTET
Handelshögskolan i Stockholm
Adress: Sveavägen 65, Box 6501, 113 83 Stockholm. Tel 08-7369000

* grundades år 1929.
* är en vetenskaplig forskningsinstitution vid Handelshögskolan i Stockholm.

* bedriver teoretisk och empirisk forskning inom företagsekonomins
och san1hällsekonon1ins olika on1råden och ger i samband därmed
avancerad utbildning.

* söker välja forskningsobjekt efter forskningsområdenas behov av teoretisk och praktisk vidareutveckling, projektens metodologiska intresse samt problemställningarnas generalitet.

* offentliggör alla forskningsresultat; detta sker i institutets skriftserier
och seminarier, genon1 tidskriftsartiklar samt via underyisning vid
Handelshögskolan och annorstädes san1t ofta också i artikelform.

* består av ett lOO-tal forskare, främst ekonomer men också psykologer,
sociologer och statistiker.

* har organiserat sin forskningsverksamhet i följande sektioner och fristående program:
A
B
C

CFR
CHE
D

ES
F

FDR
Fl
I

lEG
P
S

PMO
PSC

Företagslednings- och arbetslivsfrågor
Redovisning och finansiering
Kostnadsintäktsanalys
Centrum för riskforskning
Centrum för hälsoekonomi
Distribution, strukturekonomi och marknadspolitik
Ekonomisk statistik
Förvaltningsekonomi
Fonden för handels- och distributionsforskning
Finansiell ekonomi
Information Management
Internationell ekonomi och geografi
Ekonomisk psykologi
Samhällsekonomi
Forskningsprogramn1et Människa och organisation
Forskningsprogramn1et Systemanalys och planering

Ytterligare information om EFI:s pågående forskning och publicerade forskningsrapporter återfinns i institutets projektkatalog, som kan rekvireras direkt från EF!.

EKONOMISK STYRNING AV
..

ENHETER MED INBORDES
VERKSAMHETSSAMBAND

PER EWING

EFI, EKONOMISKA
FORSKNINGSINSTITUTET

Akademisk avhandling för avläggande
avekonomie doktorsexamen vid
Handelshögskolan i Stockholm .1992

© EFI och Per Ewing

ISBN 91-7258-340-1
KEYWORDS:
Management accounting
Interdependency
Corporate culture
Risk-sharing
Gotab 95458, Stockholm 1992

Från
Sven-Åke
genolll
mig/Per
till
Annica
Sassa
Gunilla
Charlotte
och
Mikael

Företal

Föreliggande arbete utgör resultatet av ett forskningsprojekt som bedrivits vid Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i
Stockholm
Som brukligt är vid Ekonomiska Forskningsinstitutet har författaren haft
full frihet att självständigt utforma projekt- och resultatredovisning.
Institutet är tacksamt för det finansiella stöd, som möjliggjort projektets
genomförande.

Stockholm i mars 1992

Claes-Robert Julander

Lars Östman

Institutets chef

Chef för sektionen för
redovisning o finansiering

FÖRORD
Även om jag, som alla andra avhandlingsförfattare, ensam ansvarar för
innehållet i mitt opus, så har många personer och organisationer på olika
sätt bidragit till dess tillkomst.
Det är i allra högsta grad på sin plats att tacka Er alla! Tack skall Ni alla
ha!
Några vill jag tacka särskilt. Professor Lars Östman har varit min
huvudhandledare. Ett mycket stort tack Lars! Det kan inte ha varit lätt att
handleda mig i alla mina irrgångar av olika slag, men till slut har projektet
ändå landat.
Professorerna Lars A Samuelson och Sven-Erik Sjöstrand har som
medlemmar i handledarkommitten bidragit med mycket värdefulla
synpunkter. Ett stort tack till Er båda !
Monica af Geijerstam har medverkat i redigeringen av rapporten. Språk har
aldrig varit min starka sida så Din insats har varit välbehövlig. Tack
Monica!
B-sektionens allt i allo, Siv Kretz, har naturligtvis hjälpt mig, som så många
andra, med mängder av kanske inte så glamorösa, men ack så nödvändiga
detaljer. Tack Siv!
Tack alla Ni i företagen som ställt upp som intervjuoffer och särskilt tack
till mina tre kontaktpersoner. Jag kan av anonymitetsskäl inte namnge Er,
men Ni vet själva vilka Ni är. Utan Ert vänliga bemötande och hjälp hade
det aldrig blivit någon avhandling. Ett stort tack till Er !

Ett tack skall också riktas till projektets finansiärer: Torsten och Ragnar
Söderbergs stiftelser, Institutet för Företagsledning och Handelshögskolan
i Stockholm.
Slutligen vill jag rikta ett mycket stort tack till alla Er som inspirerat mig
och stött mig i med och motgång; familj och vänner samt arbetskamrater
på LUI-konsult, Handelshögskolans B-sektion, !FL och IFLs Brysselkontor.
Tack skall Ni ha!
Ja, nu återstår inget annat än att läsa själva rapporten. Om Du hittar något
intressant i den eller har nytta av den, så är det bra. Om Du vill dela med
Dig av dina upplevelser, kommentera eller diskutera något i rapporten
eller bara få en kontakt, så är Du mycket välkommen. Du kan säkert nå
mig via B-sektionen, Handelshögskolan i Stockholm.
Bryssel i mars 1992
Per Ewing

INNEHÅLL
sid
1. INLEDNING

1

1.1 Forskningsproblemets praktiska rötter

1

1.2 Problemets forskningsmässiga placering

3

1.3 Rapportens disposition

5

2.

PROBLEMBESKRIVNING OCH DEFINITIONER

2.1 Underliggande referensram

9
9

2.2 Studiens huvudområde

16

2.2.1 Marknadskrafter kontra hierarki

16

2.2.2 Helhet och delar

18

2.3 Begrepp och definitioner

19

3.

YTTERLIGARE TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

OCH SYFfE

21

3.1 Beroende, interdependenser mellan enheter

21

3.2 Påverkbarhet och ansvar

28

3.3 Styrmedel för stöd av interdependenser

33

3.4 Syfte

35

4.

40

ANALYS AV STYRPROBLEMET

4.1 Syfte med och utgångspunkter för analysen

40

4.2 Rörelserisk och dess delar

41

4.3 Ekonomiskt ansvar

44

4.4 Analysens omfattning

45

4.5 Analys, klassiskt funktionsansvar

48

4.6 Analys, undertryckande av funktionsansvar

56

4.7 Analys, asymmetrisk ansvarsfördelning

59

4.8 Analys, klassiskt resultatansvar

61

4.9 Sammanfattning av analysen

65

5.

68

METOD OCH UNDERSÖKNINGSDESIGN

5.1 Metodalternativ

68

5.1.1 Historiska exempel

68

5.1.2 Systemparalleller

69

5.1.3 Modellbyggen

70

5.1.4 Fallmetoden

71

5.1.5 Surveyundersökning

72

5.2 Metodval

73

5.3 Syften med denna fallstudie

75

5.4 Förstudie för den empiriska undersökningen

77

5.5 Materialinsamling

79

5.5.1 Val av intervjupersoner

80

5.5.2 Intervjuerna

80

5.6 Val av undersökningsobjekt

82

5.6.1 Utgångspunkter

82

5.6.2 Restriktioner vid val av företag

82

5.7 Undersökningens genomförande

83

6.

85

AB KARLSSON

6.1 Bakgrund

85

6.2 Verksamhetens karaktär

86

6.3 Organisation

88

6.4 Interdependenser

6.5 Ekonomiskt styrsystem

89
94

6.5.1 Ekonomiska mått

94

6.5.2 Planerings- och uppföljningssystem

96

6.6 Belönings- och sanktionssystem

99

6.7 Effekter av styrsystemet

101

6.7.1 Ekonomiska mått och interdependellser

101

6.7.2 Andra styrinstrument och interdependenser

110

7. AB NILSSON

116

7.1 Bakgrund

116

7.2 Verksamhetens karaktär

117

7.3 Organisation

119

7.4 Interdependenser

122

7.5 Ekonomiskt styrsystem

127

7.5.1 Ekonomiska nlått

127

7.5.2 Planerings- och uppföljningssystem

129

7.6 Belönings- och sanktionssystem

133

7.7 Effekter av styrsystemet

134

7.8 Inköpsverksamheten och interdependenser

142

7.9 Asymmetrisk ansvarsfördelning

144

8

AB PERSSON

149

8.1 Bakgrund

149

8.2 Verksamhetens karaktär

150

8.3 Organisation

152

8.4 Interdependenser

153

8.5 Ekonomiskt styrsystem

156

8.6 Effekter av styrsystemet

158

8.7 Övriga styrmedel och interdependenser

166

8.7.1 Styrning med kultur

166

8.7.2 Belönings- och sanktionssystem

168

8.7.3 Samordningsgrupper

169

9 SAMMANFATTANDE ANALYS

171

9.1 Några huvudiakttagelser

171

9.2 Betydelsen av direkta kontakter och upplevelser

kontra indirekta för ekonomisk styrning

176

9.3 Ekonomiskt ansvar för färdigvarulager

178

9.4 Centrala inköpsverksamheter och interdependenser

182

9.5 Intempriser som informationsbärare i integrerade
verksamheter

184

9.6 Samverkan mellan ekonomiska styrmedel och andra
styrmedel

186

9.7 Ideer till fortsatt forskning

195

10 SUMMARY IN ENGLISH

196

LITIERATURREFERENSER

bilaga 1 INTERVJUFORMULÄR RESULTATANSVARIGA, exempel

iv

bilaga 2 INTERVJUPERSONER

vii

1

Kapitel 1 INLEDNING
Denna studie handlar om ekonomisk styrning. Utgångspunkten för
studiens frågeställning är det styrningsmässiga motsatsparet självständighet
- samverkan.

1.1 Forskningsproblemets praktiska rötter
Inom många större svenska företag har det bildats många organisatoriska
enheter, som självständigt och under eget resultatansvar har att driva verksamhet inom ramen för en egen affärside. Denna tendens visade sig särskilt
tydlig under 70- och BO-talen.
Bland de effekter man har velat åstadkomma har ofta nämnts flexibilitet
och marknadsanpassning samt ökad motivation och initiativkraft. Andra
motiv som har nämnts har varit att avlasta koncernledningarna det
operativa ansvaret för verksamheten, så att de kan koncentrera sig på
övergripande frågor istället.
I många företag förefaller man också ha uppnått de eftertraktade effekterna, eftersom man har funnit det värt att fortsätta tillämpa verksamhetsformen och att ytterligare utveckla den. I stora koncerner kan man finna
självständiga resultatenheter på flera nivåer. Så länge enheterna finns inom
ramen för samma koncern finns dock alltid åtminstone ett finansiellt
samband mellan dem.
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Inom företagen finns emellertid också en annan typ av enheter, för vilka
det saknas förutsättningar för, eller det kanske inte är önskvärt med, den

typ av strävan som hittills har beskrivits. Det gäller den typ av enheter där
verksamheten i sig skapar samband dem emellan i någon eller flera
dimensioner.
Exempel på sådana enheter är en produktionsenhet och en försäljningsenhet, där man arbetar med samma produkt eller produktgrupp. Produktionsenheten måste tillverka produkter som försäljningsenheten kan
sälja vid tidpunkter när efterfrågan finns. Säljenheten måste i sin tur sälja
produkterna i sådana volymer att produktionsenheten kan tillverka dem
till konkurrenskraftiga kostnader.
Beslut som fattas inom dessa enheter påverkar ibland inte bara den egna
enhetens utfall, utan kan medföra konsekvenser utanför det egna ansvarsområdet. Förutom det finansiella sambandet har denna typ av enheter
ett avsevärt rörelsemässigt samband. Behovet av eller önskan om delegering av beslut och ansvar kan finnas, men i och med att det finns samband,
interdependenser, mellan enheterna skapas en annan styrsituation.
Erfarenheter från diskussioner och seminarier med verksamhet och
ekonomiansvariga i olika typer av företag, egna erfarenheter som ekonomiansvarig och konsult samt diskussioner med kollegor tyder på att en sådan
styrsituation är tämligen vanlig och att den ofta upplevs som besvärlig.
En av orsakerna till detta, fortfarande enligt samma källor, är att förekomsten av samband gör det svårt, om överhuvudtaget önskvärt, att dra
klara gränser mellan ekonomiska ansvarsområden. Det sägs också vara
svårt att formulera enkla och entydiga styrdirektiv. Ett annat problem är
risken för suboptimering av verksamheten i en enhet, utan att hänsyn tas
till sidoordnade enheter, vilkas utfall påverkas av beslut som fattas i den
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första enheten.
Denna studie har inriktats på styrning av enheter med hög grad av
verksamhetssamband.

1.2 Problemets forskningsmässiga placering
I litteraturen väcks frågeställningen bland annat av Paul R. Lawrence och
Jay W. Lorsch, 1967, Organization and Environment, Managing Differentiation

and Integration. Redan titeln antyder inriktningen och pekar på behovet
inom företagen att samtidigt kunna hantera differentiering och integration
- självständighet och samverkan.
Ett normativt perspektiv på styrproblemet självständighet - samverkan,
som kan tjäna som en utgångspunkt för fortsättningen, återfinns i den
traditionella ofta amerikanska styrlitteraturen.

"The profit center is intended to be very much like an independent
business enterprise. "... "no division can be a profit center, as we use that
term, uniess the following two kind of authority are delegated to the
division manager:
1. The division is free to sell most of its output to outside customers.
2. The division is free to choose the source of supply for most of the
materials and other goods and services it buys. ", Gordon Shillinglaw,
1982, Managerial Cost Accounting, s 777f.

En central princip som framförs i denna typ av litteratur är att möjligheten
att påverka resultatutfallet och det ekonomiska ansvaret skall hänga nära
ihop.
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En synpunkt som framförts i olika sammanhang är att denna traditionella
syn inte alltid räcker.

"Det är alltför enkelt att se måttutformningen som en fråga om måtten
kan utformas eller ej.", Lars Östman, 1980, Beteendeinriktad redovisning, s 94.
En mer nyanserad normativ beskrivning av problemet återfinns bland
annat i Östman, 1980. Ytterligare utv,eeklat finns styrproblemet normativt
behandlat hos Sven-Erik Johansson och Lars Östman, under publicering,

Lönsamhetskrav - redovisningsmått - styrning, främst kapitlen 12 - 17.
Två amerikanska studier om styrningsmässig självständighet kontra
samordning, med en delvis -normativ inriktning och som hänger ihop, är
Richard Vaneil, 1979, Decentralization: Managerial Ambiguity by Design och
Robert Eccles, 1985, The Transfer Pricing Problem. Dessa båda studier utgår
från ett bredare empiriskt material oeh syftar främst till att belysa faktorer
som påverkar graden av självständighet, avsedd och uppfattad, för delar
av företaget.
Inom området empiriska studier av ekonomiska styrsystem och deras
effekter finns en tradition med brett upplagda enkätundersökningar, ibland
inriktade på olika delsystem, ibland mer problemorienterade.
De slutsatser som dras i dessa enkätundersökningar äger, givet att
materialet är korrekt, relativt stor giltighet. En svårighet är dock att tränga
på djupet inom det studerade området. Eftersom det analyserade materialet
inte är insamlat genom direktobservationer, kan det också vara svårt att
urskilja nyanser etc. i svaren.
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En annan tradition för empiriska studier av styrsystem och deras effekter
är att mer djupgående försöka studera och beskriva mer begränsade
problemområden. Inte minst i Sverige förekommer denna typ av studier.
Med hjälp av ett sådant angreppssätt kan man specifikt beskriva effekter
av styrinstrument, när de används i ett svenskt sammanhang. En kunskap
som inte står att finna i mer generell utländsk litteratur.
Inom den senare traditionen finns några empiriska studier inom näraliggande områden. Lars Östman, 1977, Styrning med redovisningsmått, har en
tyngdpunkt i styrningen som instrument för att betona självständigheten
för olika organisatoriska delar. Jörgen Nilsson, 1990, Ekonomisk styrning i

ett multinationellt företag, studerar enheter med väsentliga inbördes
verksamhetsarrLband och gör det i ett speciellt sammanhang, nämligen
utländska dotterbolag i multinationella företag.
Några rent empiriska studier av den -styrsiluation som uppkommer för
enheter med ett väsentligt verksamhetsamband, utöver det finansiella
sambandet, förefaller inte finnas, åtminstone inte sådana som behandlar
styrsituationen när den förekommer i svenska företag. Avsikten med denna
studie är att försöka bidra till att'minska denna lucka.

1.3 Rapportens disposition
Denna rapport är i stort disponerad på följande sätt.
Närmast efter inledningen följer ett kapitel med grundläggande problembeskrivning och definitioner av några centrala begrepp. Kapitlet inleds med
en beskrivning av de generella företagsmodeller som ingår i författarens
tankevärld. Beskrivningen finns med för att öka läsarens medvetenhet om
de värderingar hos författaren, som ligger till grund för undersökningen,
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och därmed öka möjligheten till förståelse och bedömning av studiens
resultat.
I kapitel 3 redogörs för ett antal ytterligare utgångspunkter från litteraturen
inom området. Kopplingar mellan denna studies resultat och tidigare
forskning återkommer sedan i kapitel 9, Sammanfattande analys. De
teoretiska utgångspunkterna bidrar till att precisera studiens tre huvudsyften som presenteras i slutet av kapitlet.
Kapitel 4 har avdelats för att försöka analysera en del av de effekter som
kan förväntas uppkomma vid tillämpningen av några typiska strategier för
att fördela ekonomiskt ansvar.
Kapitlet inleds med att klarlägga olika utgångspunkter och begrepp,
nödvändiga för analysen. Begreppet rörelserisk delas upp och preciseras.
Analysen riktas sedan in på att först söka klarlägga vilka interdependenser
som kan förväntas mellan två olika typer av organisatoriska enheter som
är verksamma inom ramen för samma rörelsernässiga helhet.
I ett andra steg syftar analysen till att klarlägga, givet de förväntade interdependensema, vilka effekter som kan förväntas som resultat av olika
sätt att fördela ekonomiskt ansvar inom några olika typer av rörelsemässiga helheter.
I kapitelS diskuteras metod- och designfrågor för den fortsatta studien. Det
framgår av diskussionen att en lämplig fortsättning är empirisk undersökning enligt fallmetoden. Fyra delsyften med denna undersökningsdel
fastslås. I anslutning till detta görs också ett antal avgränsningar.
Kapitlets andra del behandlar designfrågor och metoder för materialinsamling, intervjuguider, lämpliga intervjupersoner och val av företag att
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undersöka. I denna del finns också en kort redogörelse för hur
undersökningen sedan genomfördes.
I kapitlen 6, 7 och 8 redogörs för det insamlade materialet från de tre

företagen och för analysen av detta. På begäran redovisas materialet i
anonymiserad form. Företagen och kapitlen benämns därför AB Karlsson,
AB Nilsson respektive AB Persson.
Kapitlen inleds med en relativt fyllig beskrivning av företagens bakgrund
och verksamhet, organisation, observerade interdependenser samt
ekonomiska styrsystem. Syftet med detta är att ge läsaren en möjlighet att
kunna bedöma undersökningens resultat i relation till observationernas
kontext.
Huvuddelen av de tre kapitlen ägnas sedan åt analys av det insamlade
materialet. Varje fall analyseras för sig. Analysen kopplas till förväntade
effekter mm, som framkommit i den analytiska lösningen i kapitel 4. Några
mer omfattande jämförelser mellan de olika fallen görs ej i dessa kapitel.
I kapitel 9 slutligen, görs en sammanfattande analys av det tidigare

redovisade materialet. I detta kapitel är en av huvudpunkterna att ställa
erfarenheterna från företagen mot varandra, för att se i vad mån det finns
likheter och olikheter och vilka mer principiella förhållanden som kan
lyftas fram. Resultaten av analysen i detta kapitel kopplas dels till den
tidigare analysen i kapitel 4, dels till tidigare forskning som den har
beskrivits i litteraturen.
Kapitlet inleds med en analys av de ekonomiska styrsystemens observerade
roller och effekter i de studerade styrsituationerna. I vilken omfattning och
med vilken kraft underlättar de hanteringen av observerade interdependenser. Ger de observerade styrmodellerna upphov till tvetydigheter och vilka
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är i så fall effekterna därav? Det är frågeställningar som analysen försöker
besvara.
Följande avsnitt ägnas åt ett antal specifika delområden där intressanta
iakttagelser har gjorts. Dessa delområden är t ex betydelsen av direkta
kontakter och upplevelser vid styrning, ekonomisk ansvarsfördelning för
färdigvarulager, centrala inköpsverksamheter och interdependenser samt
internpriser som informationsbärare.
Kapitlets avslutande del ägnas åt att beskriva och analysera hur man i de
undersökta företagen hanterar styrsituationen, styrning av enheter med
inbördes verksamhetssamband, som helhet. Fokus i denna del, liksom i
studien som helhet, är företagens sätt att styra genom samverkan mellan
ekonomiska och andra styrsystem.
Rappporten avslutas med en lista över litteraturreferenser och två bilagor.
Den ena bilagan innehåller ett exempel på en intervjuguide. Den andra
innehåller en detaljerad förteckning i anonymiserad form över intervjupersonerna.
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Kapitel 2 PROBLEMBESKRIVNING
OCH DEFINITIONER
2.1 Underliggande referensram
Denna studie handlar ytterst om ledning och kontroll av företag.
I botten på en studie av denna typ finns vanligen hos författaren en
uppfattning om företaget, dess delar och hur de samverkar. Genom en
översiktlig redogörelse för denna underliggande referensram, kan förståelsen av studien sonl helhet underlättas.
I detta fall består den underliggande referensramen av åtminstone två
synsätt eller modeller som kompletterar varandra.
Ett företag kännetecknas av att det ingår i en eller flera längre kedjor från
ursprungliga produktionsfaktorer till slutliga produkter för konsumtion.
Inom dessa längre kedjor har det enskilda företaget formulerat en utbyteside som innehåller en uppfattning om företagets del i de längre
kedjorna. I verksanlheten som sker enligt företagets utbyteside behövs ett
inflöde av specifika produktionsfaktorer. Dessa omvandlas i en förädlingsprocess inom

längre kedjan.

för~aget, för

att sedan som ett utflöde fortsätta i den
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"Samtidigt som utbytesiden avgränsar något (=organisationen), så
utväljer den och binder till sig delar av omgivningen. Utbytesiden är
helhetens eller organisationens ena fundament.", Sven-Erik Sjöstrand,
1987,

Organisationsteori, s 109.

Företagets utbyteside är ett utåtriktat fundament. Det finns ett andra
fundament, ideal, som binder ihop de olika aktörerna i företaget.

"Idealen, ibland till och med systematiserade i en ideologi, utgör
helhetens andra fundament. Ideal fokuserar, avgränsar och skapar
samhörighet och identifikation genom att ge en verksamhet en mening.
Ideal verkar avgränsande genom att binda inåt (= till organisationen),",
Sven-Erik Sjöstrand, 1987,..., s 109.
Det enskilda företaget avgränsas gentemot resten av kedjan genom att
relationerna inom det har någon form av hierarkisk struktur, medan
relationerna till resten av kedjan har en marknadsmässig struktur, se SvenErik Sjöstrand, 1987,..., s 72.
Styrning av förlopp inom företaget genom hierarki, givet utbyteside och
ideal, kan ske på tre grundläggande sätt, urvalspåverkan, handlingspåverkan och resultatpåverkan. Annorlunda uttryckt kan ledning av företaget
ske genom urval av medarbetare, genom att skapa förutsättningar för
medarbetarnas agerande, genom att mäta och utvärdera medarbetarnas
agerande och slutligen genom återföring av värderingen av medarbetarnas
agerande. Detta kan uttryckas i följande modell:
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Påverka urvalet
av människor
a) image
b) rekrytering

Påverka (a) förutsättningar
för människors handlande
och påverka (b) faktiska
aktiviteter.
(a) programmering:
policies. regler och
manualer organisation
eller symboler/materiella
strukturer
(b) samtal. intervention,
utförande. förebild. mm

3. Påverka människors
handlingar via återföringssystem för utfall/prestationer
(a) resultat-/
prestationsmål
(b) andra
önskvärda
kvaliteter

figur 2:1 Ledningsrepertoaren, Sven-Erik Sjöstrand, 1987,..., sid 153
Modellen visar samspelet mellan olika syslem och strukturer när det gäller
ledningen av företaget. Exempelvis kan den organisatoriska strukturen eller
fördelningen av ekonomiskt ansvar ses som delar av programmeringen av
medarbetarna. Att uttrycka mål och mäta utfall i ekonomiska termer är
exempel på påverkan via resultatet. Återkopplingen av mätresultaten kan
ske via samtal, som i sin tur resulterar i faktiska aktiviteter.
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I Sjöstrands modell är omvandlings-/ förädlingsprocessen beskriven i
förenklad form. Ett mer utvecklat synsätt på denna återfinns i modeller av
företagets "värdekedja".

FIRM

I~FRASTRlJCTURE

I

I

HUMAN RESOlJRCE

SIJPPORT
ACTIVITIES
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MA~AGEME:"lT

I
I

I
I

I

I
I

TECHNOLOGY DEVELOPMENT

I

II)ROCUREME~TI

I~BOU~D

LOGISTICS

OPERATIONS

OLJTBOU~O

LOGISTICS

MARKETING
& SALES

PRIMARY lCTIVlTlES

fig 2:2 "The Generic Value Chain", Porter, 1985, Competitive advantage, 537

"Every firm is a collection of activities that are performed to design,
produce, market, deliver and support its product. All these activities can
be presented using a figure. ", Michael E Porter, 1985, ... s 28.
Som framgår av figuren delar Porter upp aktiviteterna i två huvudgrupper,
primära och stödjande. De primära aktiviteterna är sådana som är
kopplade till det fysiska flödet, medan de stödjande aktiviteterna stödjer
utförandet av de primära aktiviteterna och andra stödjande aktiviteter. Man
kan se framför allt Porters primära aktiviteter som ett förtydligande av vad
som sker i Sjöstrands "förädlingsruta", fig 2.1.
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Ett sådant näraliggande synsätt återfinns i skrifter av Eric Rehnman och
Bengt Stymne och benämns ibland, efter organisationen där författarna
verkade, SiAR-modellen. Deras modell kan sammanfattas i följande figur:

VÄRDESYSTEM

OMVÄRLD

VÄRDESTÖDJANDE
SYSTEM

fig 2:3 Företagsmodell, SiAR - skolan.

I modellen beskrivs företaget som ett system bestående av tre delsystem,
värdesystem: värdestödjande system och miljö. Delsystemen är beroende
av varandra och bör befinna sig i balans. I annat fall uppstår en Itmis-fit"
som kan leda till olika mer eller mindre allvarliga störningar. Företagets
framgång kopplas till förmågan att skapa och artikulera en särpräglad
kompetens inom denna ram.
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"The value system of an organization is a system of ideas and attitudes.
It embodies the notion of good and bad, of what is desirable or what is
not, that governs decision making."
"We will call the part of the value system consisting of high-Ievel supravalues, the goal system.", Eric Rehnman, 1973, Organization Theory
for Long-Range Planning, s 51.
Begreppet värdesystem ligger nära det som Sjöstrand benämner företagets
två fundament, utbyteside och ideal.
De värdestödjande systemen, "concrete structure", Bengt Stymne, 1970,

Values and Processes, s 36, är system inom företaget som, med beaktande av
omgivande miljö, har till huvuduppgift att stödja företagets grundläggande
värden, fundamenten. Exempel på värdestödjande system är organisationsstrukturer, styrsystem --ekonomiska och andra-- samt informationssystem.
Det tredje delsystemet i modellen utgörs av omvärlden med dess kulturer,
värderingar, behov, lagar, teknologier, resurser etc. Omvärlden ingår som
en faktor i processen i Sjöstrands modell, som ligger bakom den kontinuerliga utvecklingen av företagets utbyteside och ideal.
Så långt är Rehnman och Stymnes modell statisk, men organisationer har
i allra högsta grad liv. Företagets liv är dess processer. Det är genom dem
som systemets olika delar verkar och utvecklas.

"The essentiai concept in the model I propose is that of organizational
processes. A process is a number of interrelated activities extended in
time. An activity is seen as the behavior of an individual at a given point
in time. Organizational processes are the prerequisites for the survival
and proper functioning of the organization as a whole. ", Bengt Stymne,
1970,..., s 35f.
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De värdestödjande systemen och processerna ligger nära Sjöstrands
begrepp ledningsrepertoar.
Ett liknande synsätt, med företaget bestående av bland annat stödjande
delar, återfinns även hos andra.

"Organisation, beslutssystem och ekonomiska styrsystem är exempel på
medel som står till en koncernlednings förfogande för samordning av
verksamheten. Bl a skall dessa medel tillsammans få de olika individerna
.i företaget att handla i linje med målen för företaget i dess helhet.", Öst-

man, 1977,..., s 6.

"The effectiveness of a management accounting system depends not only
on the appropriatness of its technical characteristics to the particular
organizational and enviromental circumstances to which it is applied, but
also on the way in which organizational participants make use of the information that it provides. ", David Otley, 1978, Budget use and
Managerial Performance, s 122.
Här skapar organisationsstrukturen och företagsledningens arrlbitioner en
utgångspunkt för det ekonomiska styrsystemet. Samtidigt betonas återigen
vikten av att se till både strukturer och processer. I Sjöstrands, 1987, termer
innebär det att den del av ledningsrepertoaren som består av ekonomisk
styrning bör utformas med hänsyn till företagets utbyteside, ideal och organisatoriska struktur.
En ytterligare företagsmodell som ingår i författarens referensram är Jan
Borgbrant, 1990, Strategisk Dialog 2. Särskilt avses den beskrivningsmodell
av företaget som ingår där. Enligt den modellen kan företaget beskrivas
inåt- respektive utåtriktat i ett antal dimensioner. Dimensionerna är sakför-
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håBanden, klimat/värderingar, regler och resurser samt sambanden dem
emellan. Riktningarna inåt - utåt liknar delvis tankarna hos Sjöstrand, 1987.

2.2 Studiens huvudområde
Grundproblemet som behandlas i denna studie har sitt upphov i att det
inom en styrningsmässig helhet finns ett antal delar. Aktörer inom dessa
delar fattar beslut som påverkar utfall, får konsekvenser. Beslut som fattas
inom en del medför ofta konsekvenser inte bara för den egna delen, utan
också för verksamheten inom andra delar av helheten. Ibland begränsas
konsekvenserna till det rent finansiella området. Ibland berör de också
andra områden.
2.2.1 Marknadskrafter kontra hierarki
Porters, 1985, modell av företagets förädlingskedja avser huvudsakligen ett
förädlingssteg i en längre kedja. Flera företags kedjor bildar tillsammans en
lång kedja från råvara till slutprodukt. Ett sätt att se den långa kedjan är
som vore den sammansatt av ett stort antal aktiviteter. Alla dessa aktiviteter är involverade i processen att förädla råvaror till slutprodukter.
Mellan delaktivitetema i den långa förädlingskedjan sker ett utbyte, så att
en vidareförädling i en senare aktivitet kan ske aven tidigare delaktivitets
produkt. Utbyten mellan delaktiviterna och förädling inom dem, pågår
fram tills den slutliga produkten har skapats. Det sätt som en aktivitet
utförs på och resultatet av detta, påverkar förutsättningarna för efterföljande aktiviteter i kedjan och kan därför få effekter på sätten att utföra
dessa aktiviteter och även deras resultat.
Utbytet mellan delaktiviteterna inom förädlingskedjan kan regleras via
marknadsmekanismer eller av hierarkier.
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"The shift of transactions from autonomous market contracting to
hierarchy is principally explained by the transactionai economies that
attend to such assignment. ", Oliver E. Williamson, 1975, Markets and
Hierarchies, s 248.
Transaktionskostnaderna vid utbytet mellan delar i förädlingskedjan
påverkas av ett antal faktorer. Utbyte reglerat via hierarkier påverkar dem
sammanfattningsvis på följande sätt.

"Bounded rationality. Hierarchy extends the bounds on rationality
by permitting the specialization of decision-making and economizing on
communication expenses.

Opportunism. Hierarchy permits additional incentive and controi
techniques to be brought to bear in a more selective manner, therby
serving to curb small-numbers opportunism.

Uncertainty. Hierarchy permits interdepe~dent units to adapt to
unforseen contingencies in a coordinated way and furthermore serves to
"absorb" uncertainty.

Small numbers. Hierarchy permits small-numbers bargaining
indeterminacies to be resolved by fiat.

Information impactedness. Hierarchy extends the constitutiona1
powers to perform an audit, therby narrowing (prospectivly at 1east) the
information gap that obtains between autonomous agents.

Atmosphere. As compared with market modes of exchange, hierarchy
provides, for some purposes at least, less calculative exchange atmosphere. ", Williamson, 1975/'.., s 257 f.
Denna studies problemområde avser förhållandena inom en sådan del av
förädlingskedjan där utbytet mellan delarna regleras aven hierarki. Detta
betecknas som en helhet för ett företag. Ett avgörande skäl till detta val
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återfinns under Williamssoms, 1975, punkt "opportunism" där det anges att
hierarkier skapar möjligheter för mer utvecklade styr- och belöningssystem.
Sjöstrands, 1987, tidigare refererade modell visar i princip styrmekanismerna i en hierarki. Fundamenten för en helhet som regleras via hierarki är
utbyteside och ideal. För att begränsa studiens omfång och därigenom
skapa möjlighet att djupare penetrera vissa styrmekanismer,. antas
fortsättningsvis att den styrning som sker genom urval av aktörer är given
liksom den organisatoriska strukturen som de verkar inom. Dessa
frågeställningar finns redan väl belysta inte minst av Sjöstrand, 1987.
Undersökningen inriktas därför på att studera styrmekanismerna inom en
helhet, begränsad av utbyteside och ideal, där utbytet mellan delarna
regleras aven hierarki och där valet av aktörer är givet liksom den
organisatoriska strukturen som de verkar inom. De styrinstrument som
granskas närmare i studien är de ekonomiska styrinstrumenten och processerna kopplade till dem, infogade i ett totalt perspektiv, Sjöstrands, 1987,
modell.
2.2.2 Helhet och delar
Ansvaret för delaktiviteterna inom en helhet vilar ytterst på den som är
organisatoriskt ansvarig för helheten. Detta ansvar kan i varierande
omfattning vidarefördelas på organisatoriska delar, enheter, inom helheten.
Porters, 1985, tidigare refererade modell utgör en närmare beskrivning av
den förädlingsprocess som äger rum inom den avgränsade helheten.
En helhet kan också utgöras aven serie mer eller mindre kompletta
delkedjor, som var och en leder till säljbara produkter med eget självständigt marknadsvärde. Ett exempel på sådana kan vara det vertikalt
integrerade företaget, där helheten "från ax till limpa skulle kunna bestå
tt
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av delar med självständigt ansvar för odling av spannmål, malning,
bakning och slutligen grossistverksamhet.
Delarna bidrar alla till den slutliga produkt som helheten utbyter med
omvärlden via marknadsmekanismer. På samma sätt har helheten bytt till
sig sina produktionsresurser från tidigare led i kedjan.
Delenheter inom en sådan helhet som här har beskrivits är beroende av
aktiviteter och beslut inom andra delar av helheten. De är interdependenta. ,.
Denna undersökning syftar till att belysa vad existensen av dessa
interdependenser skapar för särskild styrsituation och vilken roll den
ekonomiska styrningen kan spela i det perspektiv som nyss beskrivits,
Sjöstrands, 1987, modell.

2.3 Begrepp och definitioner
I varje studie av denna typ uppstår en valsituation. Man har att välja
mellan att ansluta sig till en existerande begreppsuppsättning eller att
utveckla en egen.
För denna studie är det inget syfte i sig att utveckla en ny begreppsapparat. Det blir därför naturligt att så långt som möjligt använda redan
existerande begrepp.
Östman, 1977 och 1980, har dels utvecklat en begreppsapparat, dels
tillämpat den i empiriska studier av ekonomiska styrsystem och deras
effekter. Vad gäller grundläggande termer för att beskriva den ekonomiska
styrningens syfte, beståndsdelar och effekter används i denna studie
Östmans begrepp, om inte annat uttryckligen anges~
Begreppet ekonomisk styrning kan ges olika innehåll. Ekonomisk styrning
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är den styrning som sker i en organisation med ekonomiska styrmedel.
Med ett snävt synsätt kan man betrakta ekonomiska styrmedel som de
ekonomisk-analytiska verktyg som används i sammanhanget. Ett vidare
synsätt är att även inkludera på vilket sätt verktygen används, styrprocesser. Östman, 1980,..., s 19 f definierar de ekonomiska styrmedlen som:
o Dokument för löpande bedömning
o Kontakter mellan olika aktörer i ekonomiska frågor
o Former för resursfördelning
Ett annat sätt att formulera samma sak är att de ekonomiska styrmedlen
för det första består av ett antal strukturer för mätning, rapportering och
analys av ekonomisk information, för det andra av de processer, planerade
och spontana i vilka den ekonomiska informationen används. En tredje
form av ekonomiska styrmedel är metoder för fördelning av resurser i
företaget. I denna studie kommer begreppen ekonomisk styrning och styrmedel att användas enligt denna senare formulering.
Ett annat centralt begrepp som redan har diskuterats är rörelsesamband.
Rörelsesamband föreligger när sättet att utöva rörelseverks'amhet inom en
enhet direkt påverkar rörelseverksamheten inom andra enheter. Som
synonymer används begreppen verksamhetsamband och interdependenser.
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Kapitel 3 YTTERLIGARE
TEORETISKA
UTGÅNGSPUNKTER
OCH SYFTE
Några ytterligare utgångspunkter från tidigare studier är nödvändiga för
att kunna precisera syftet med denna studie, ansluta den till tidigare
forskning och för att kunna välja en lämplig undersökningsdesign".
t1

3.1 Beroende, interdependenser mellan enheter
Den första frågan som infinner sig är om och i så fall vilka frågeställningar
kring interdependenser som har uppmärksammats tidigare inom forskning
kring ekonomisk styrning.

"Interdependence between buying and selling profit centers can result in
conflicts between them, because it gives each some power over the other.
The inability of either profit center to substitute an external transaction
for the internai one makes conflict' nearly inevitable", Robert Eccles,
1985,..., s 205.

Detta citat visar tydligt på styrsituationens existens. Den förefaller
dessutom enligt författaren problematisk att hantera. Det tycks åtminstone
finnas en potentiell risk för störningar mellan beroende enheter.
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Det är ingen händelse att ovanstående citat är hämtat ur "intemprislitteraturen".

"Internprisproblemet blev ett managementproblem. Det gällde att hantera
prestationsflödena och förhållandet mellan interna tillverkare och köpare
så att de lokala beslutsfattarna uppmuntrades att å ena sidan agera
internt som på vilken extern marknad som helst å andra sidan agera så
att det som var bäst för totala organisationen uppnåddes", Andersson
och Hansson, 1984, Internprissättning inom offentlig förvaltning, s 47.
Med en sådan inriktning blir förekomsten av interdependenser ofrånkomligt ett problem på det sätt som Eccles angivit.
Ett exempel på diskussioner kring internprissystem, som direkt behandlar
förekomsten av beroende mellan enheter, är "dual pricing-modellen".

"The buying division should be charged marginal eost, while the selling
division should be eredit for selling priee minus profits and eost to eomplete", Drebin A.R., 1959, A Proposal for Dual Pricing of IntraCompany Transfers, s 54.
Syftet med modellen är att undvika en situation där enheter inom samma
företag hamnar i ett nollsummespel, där det den ene vinner förlorar den
andre. En situation som inte ,sällan uppkommer för enheter med verksamhetsamband. Vad som är önskvärt i sammanhanget är inte självklart

"Man kan i och för sig fråga sig vilket som är bäst för en organisation.
En ansats där leverantör och mottagare står i motsatsställning till
varandra eller en ansats där båda parter i alla lägen tjänar på att
samarbeta.", Andersson och Hansson, 1984,..., s 55.
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Skillnader i interdependenser mellan olika typer av organisatoriska enheter
illustreras av följande indelning enligt Östman, 1980,...,s 80f. De fe-m
klasserna är i korthet:
o Företaget i dess helhet
o Självständiga företagsdelar
o Divisioner och dotterbolag som har en betydande frihet i den löpande
rörelsen men är hänvisade till företagsledningens avgöranden vad gäller
resurstilldelning.
o Företags-, divisions och dotterbolagsdelar som är funktionella till sin
natur. Dessa kan delas upp i drifts- eller programenheter.
o Enheter som är funktionella till sin natur och som nästan uteslutande
deltar i själva förädlingen.
En sådan klassificering blir av nödvändighet alltid en förenklad beskrivning av verkligheten. Eftersom den underliggande verkligheten är ett
kontinuum, består varje klass i själva verket av enheter som är mer eller
mindre lika, beroende på hur fin klassindelningen har gjorts. Enheterna i
samma klass representerar på samma sätt som helheten en glidande
gradskillnad vad gäller handlingsutrymme men inom ett specifikt intervall.
Enheter som är intressanta för denna studie återfinns i Östmans, 1980, nivå
tre, fyra och fem ovan.

"En tredje nivå representeras av sådana divisioner och dotterbolag som
har en betydande frihet i den löpande rörelsen men är hänvisade till en
överordnad företagslednings avgörande vad gäller resurstilldelning.",
Östman, 1980, ..., s 81.
Enligt den klassiska teorin består ett företags resurser i grunden av råvaror,
arbete och kapital. Enheter i grupp tre kan vara hänvisade till en över-
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ordnad enhets beslut avseende resursfördelning i varierande omfattning.
Alla enheter i gruppen är beroende av den överordnade enhetens
avgöranden beträffande finansiella resurser. Det är detta som skiljer dem
från enheter i grupp två.
En ytterligare indelning av grupp tre är att skilja på enheter som är
beroende av överordnade enheters beslut enbart när det gäller finansiella
resurser och sådana som är beroende av överordnade enheters beslut även
för andra resurser. Enheter beroende av överordnades beslut för andra
resurser förekommer även i grupperna 4 och 5 men de ansvarar, till
skillnad från enheterna i grupp tre, huvudsakligen för endast en funktion.
Enheterna i grupp tre har ett flerfunktionellt ansvar.
För syftena med denna studie är det intressant att kunna skilja ut de
enheter som har ett flerfunktionellt ansvar men är beroende av överordnade enheter för tilldelning av andra resurser utöver de finansiella.
Dessa enheter är begränsade i sitt handlingsutrymme inom områden som
är väsentliga för deras verksamhet. De kan inte lösa sina verksamhetsuppgifter självständigt, utan måste samverka med andra enheter.
Denna typ av enheter faller, till skillnad från övriga resultatenheter, väl
inom ramen för denna studie. En typ av företag där sådana enheter
förekommer är större vertikalt integrerade företag, där olika enheter har
tilldelats ansvaret för olika produktionssteg i en längre kedja från exempelvis ax till limpa.

"En fjärde nivå avser företags-,divisions och dotterbolagsdelar som är
funktionella till sin natur, t ex tillverknings-, försäljnings- eller
utvecklingsavdelningar. Kännetecknande för enheter på denna fjärde nivå
är att de han4lägger frågor för bara en funktionell del aven löpande
affärsrörelse."· Östman, 1980,..., sid 81.
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Den femte nivån avser funktionella enheter med ytterligare begränsningar
i handlingsutrymmet. Principiellt skiljer sig inte styrproblemet för dessa
från styrproblemet i enheter på nivå fyra.
Det skall noteras att det är genom uppgiftsformuleringen för respektive
enhet som den specifika beroendegraden uppkommer. I formuleringen av
uppgiften ligger invägt faktorer som verksamhetsarten för helheten utbytesiden, och vilken önskan ledningen för helheten har om handlingsutrymme för delarna - ideal.
En intressant modell framförs av Jay R Galbraith, 1973, Designing Complex

Organizations, s 113f. En grundtanke i modellen är att utformningen av
organisation, styrsystem etc. är en avvägning mellan önskvärd grad av
inflytande för två dimensioner, "Product lnfluence" eller "Functional lnfluen-

ce". Modellen illustreras av följande figur.
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I+-- PRODUCT TASK FORCES ~I~
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FUNCTIONAl TASK FORCES ~I

I~ PRODUCT TEAMS~I~ FUNCTIONAL TEAMS~I
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REPORTING~I~ OUALINFORMATION
ANO REPORTING ~I+- PROOUCT REPORTING ~I
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FUNCTIONAl
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fig 3:1 " The range of alternatives", Galbraith, 1973,...,s 114
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Beroende på vilken dimension som dominerar påverkas organisationsstruktur och informationssystem. Om det funktionella inflytandet dominerar, så
kombineras detta med en funktionellt orienterad organisationsstruktur,
ansvarsfördelning och informationsstruktur och vice versa.
Galbraith ser produkt respektive funktionellt inflytande som en gradfråga
och mitt emellan extrempunkterna ligger ett område där båda dimensionerna är lika viktiga. I detta område anger de organisationsformen som
matrisorganisation med delat ansvar och informationssystem som är både
produkt- och funktionsorienterade.
För denna studie relevanta rapporter har skrivits av de organisationsteoretiker som beskriver hur organisationer kan förväntas hantera förekomsten av interdependenser.

"The ability of an organization to successfully coordinate its activities by
goal setting, hierarchy and rules depends on the combination of the
I

frequency of exceptions and the capacity of the hierarchy to handle them.
As task uncertainty increases, the number of exceptions increases until

the hierarchy is overloaded. Then the organization must employ new
design strategies. ", Galbraith, 1973,..., s 15.
Galbraith, 1973, anger sedan fyra huvudstrategier för att hantera situationen som han sammanfattar i följande figur:
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,. RULESANOPROGRAMS
2. HIERARCHICAL REFERRAL
3. GOAL SETTING

~

4. CREATION
OF SLACK
RESOURCES

l

5. CREATION'OF
SELF·CONTAINEO
TASKS

~

8. INVESTMENT IN
VERTICAL
INFORMATION
SYSTEMS

l

1. CREATION OF
LATERAL
RELATIONS

T

REOUCE THE NEED FOR
INFORMATION PROCESSING

INCREASE THE CAPACITY
TO PROCESS INFORMATION

fig 3:2 "Organization design strategies", Galbraith, 1973, ..., s 15.
Om inget annat görs kommer företaget att öka resurserna eller minska
output - "creation of slack resources" - det vill säga minska effektiviteten.
Galbraith modell ger en föraning om vad man kan väntas hitta vid studiet
av enheter med rörelsesamband.
I en vidareutveckling ordnar han också de olika integra-tionsmekanismerna
i den ordning som man kan förvänta sig att företagen använder dem, allt
eftersom samordningsbehovet ökar.
Integratin g Mechanisms
o Hierarchy

o Rules
\

o Goal Setting (Planning)
o Direct Contact
o Interdepartemental Liason Roles
o Temporary Task Forces
o Permanent Teams
o Integrating Roles

o Integrating Departments
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"Each step down the list represents the commitment to a more complicated and more expensive mechanism of coordination." "Therefore, an organization should select from the list starting at the top and going down
only as far as is necessary to implement its strategy.", Galbraith och
Kazanjian, 1986, Strategy Implementation, s 72 ff.
Den ekonomiska styrningens strukturdel återfinns i punkterna på den övre
delen av listan. Om den ekonomiska styrningen inte klarar av att medverka
till att samordningsbehovet tillgodoses så kan man enligt denna modell
förvänta sig att de i den nedre delen av listan angivna mekanismerna
förekommer.
Liknande tankar framförs av andra författare.

"Where coordination is the objective being pursued with the system, the
organization design perspective suggest yet another option, no formal
A&IS (accounting and information system, förf tillägg) at all. Rather use
a structural solution like lateral relations to achive the desired coordination." , Michael J Ginzberg, 1980, An organizational Contingencies
View of Accounting and Information Systems Implementation, s 380.
Uttalandet ger direkt stöd för tillämpning av Galbraiths,1973, huvudstrategi

"Creation of Lateral Relations".

3.2 Påverkbarhet och ansvar.
En central fråga vid studiet av styrning av enheter som är beroende av
varandra är kopplingen mellan ansvar och påverkbarhet. Frågan gäller om
ansvaret för en enhet skall begränsas till utfallet av aktiviteter för vilka en
erLhet har formell beslutsrätt eller om ansvaret mera skall gälla möjliga
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effekter av enhetens åtgärder oavsett den formella beslutsrätten.
Den traditionella styrlitteraturen argumenterar för att påverkbarhet och
formell beslutsrätt bör hänga nära ihop. Det är den grundläggande tanken
hos exempelvis Shillinglaw, 1982, som definierar påverkbarhetskriteriet på
följande sätt.

" the controllability criterion, that managers should be assigned only
those variances they are expected to controi", Shillinglaw, 1982,..., s
260.
I det renodlat traditionella fallet föreligger påverkbarhet när en aktör har
den formella rätten att fatta beslut inom ett visst organisatoriskt område.
Ett annat synsätt är att det är effekterna av ett styrmedel som är avgörande. I vilken utsträckning kan en enhet bidra till ett visst utfall?

"Enligt mitt synsätt är utformningen av måtten med hänsyn till
påverkbarhet inte en fråga om antingen - eller. Det gäller att avväga
påverkbarheten i olika bemärkelser med hänsyn till vilka effekter det får
på olika attityder och beslut och hur betydelsefulla dessa effekter i så fall
är.", Östlnan, 1980,...,s 94.
Empirisk kunskap om styrningens effekter när påverkbarheten är relativt
sett mindre och inte entydigt hänförlig till en enskild enhet, det vill säga

då det föreligger ett inte oväsentligt beroende mellan olika enheter, är
begränsad, varför denna studie ges en sådan huvudinriktning.
Ett annat perspektiv på interdependenser finns implicit i den forskningsinriktning som sammanfattas i begreppet agentteori.
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"There is more than passing acceptance of the notion that evaluation of
a manager's performance should be based on those aspects of performance
controllable by the manager in question. Difficulties are aknowledged
when two or more managers jointly produce some outcome,... . By
explicitly recognizing uncertainty, however, we raise the issue ofefficient
risk-sharing among the managers. With uncertainty present, risk is a
joint product of owner and managers; and, in some cases, we know that
use of controllability filters is inconsistent with effecient sharing of risk. "
Joel S Demski, 1976, Uncertainty and Evaluation Based on Controllable

Performance, s 243.
Osäkerhet, som bland annat kan förorsakas av förekomsten av interdependenser, är inte en komplicerande faktor utan ett normaltillstånd.
Detta tillstånd gör att ägare /upppdragsgivare och uppdragstagare, vare
sig de vill eller ej, delar de riskmoment som är förknippade med allt företagande.
Med det synsätt som Östman, 1980, och Demski, 1976, skriver om kan
ansvaret knytas till effekter som enhetens handlande kan bidra till. Om den
beslutsfattande enheten är del aven sådan helhet, som har beskrivits
tidigare med utgångspunkt från Sjöstrands, 1987, modell, kommer
interdependenserna att medföra att andra delars ansvarsområden påverkas.
Ett resonemang enligt följande kan föras.
De olika organisatoriska enheterna fattar beslut. Dessa beslut kommer att
påverka olika aktiviteter i företaget. Primärt påverkar de aktiviteterna inom
den egna uppgiften, men de kan också nå utanför denna. Beslut som
påverkar utfallet aven delaklivitet fattas inte heller enbart inom en organisatorisk enhet, eftersonl delaktiviteterna i sig är inbördes beroende och
bildar en kedja, där beslut och utfall i den ena påverkar den andra.
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Eftersom utfallet av ett beslut aldrig helt kan förutsägas, så är ett riskmoment kopplat till varje aktivitet. Om en enhet inom ramen för sin
uppgift fattar beslut som väsentligt påverkar utfallet aven aktivitet, blir
den delaktig i den risk som är förknippad med utfallet av aktiviteten. Detta
benämns fortsättningsvis att enheten är delaktig i risken eller riskmomentet.
Sidoordnade enheter kan, i sin verksamhet inom ramen för sina respektive
uppgifter, fatta beslut som påverkar utfallet av samma aktivitet. De är
tillsammans delaktiga i samma riskmoment. Ett annat sätt att uttrycka
saken är att interdependens, eller verksamhetsbetingat samband mellan
sidoordnade enheter, består av reell riskdelning i någon eller några
väsentliga dimensioner. En överordnad enhet är alltid delaktig i sina
underordnade enheters riskmoment. En enhet som utgör en del aven
helhet, kan vara ensamt delaktig i ett riskmoment eller delaktig tillsammans med en eller flera sidoordnade enheter.
En fråga som då uppkommer är om förekomsten av risk bör påverka
utvärderingen av ansvar, när utfallet kan vara beroende av beslut fattade
av andra sidoordnade ansvarshavare.
I fortsättningen av Demski, 1976, analyseras matematiskt effekterna av två
olika utvärderingssystem mellan uppdragsgivare, principal, och uppdragstagare, agent. Det ena systemet baseras på påverkbarhetsprincipen, det vill
säga att utvärderingen ej påverkas av händelser utanför uppdragstagarens
kontroll, det andra på ideerna om riskdelning. Händelser utanför uppdragstagarens kontroll påverkar utvärderingen. Slutsatserna blir följande.

"We have, then, a performance evaluation scheme strictly preferred, by
all parties, to the prior evaluation scheme with the controllability filter.
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The basic reason the controllability concept leads to an inferior performance measure in this case is that it ignores risk sharing.", Demski,
1976,..., s 235.
Ovanstående resonemang har avsett förhållandet uppdragsgivare/
uppdragstagare. Om man kopplar situationen till värdekedjan, Porter, 1985,
så avser Demskis, 1976, resonemang förhållandet mellan någon som har ett
övergripande ansvar och någon som har ett mindre ansvar, exempelvis
ägaren till hela förädlingskedjan kontra den verksamhetsmässigt ansvarige
för densamma eller den för helheten ansvarige kontra någon ansvarig för
en del av kedjan.
Resonemanget kan föras ett steg vidare och avse en situation med två
delansvariga iförädlingskedjan.

"This potential inconsistency between the controllability concept and
efficient risk-sharing arrangements readily extends to the filtering of
intermanager effects. In particular, if say, two managers are employed
and the owner and both managers are risk-averse, risk sharing among all
three will be efficient." Demski, 1976,..., s 237.
Tolkningen av ovanstående citat med utgångspunkt från agentteoretikerna
och Porter, ger en situation som väl ansluter till syftet med denna studie.
I den citerade situationen är förekomsten av risk och fördelningen av
ansvar centrala områden för effektivitet. Om agentens ansvar utvärderas
med hänsyn till förekomsten av risk kommer han att fatta beslut som är
gynnsammare för helheten.
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3.3 Styrmedel för stöd av interdependenser
Någon studie som från ett ekonomistyrningsperspektiv sammantaget beskriver olika styrmedels stöd av verksamhetsamband har inte påträffats.

Däremot finns studier som behandlar stöd av självständighet, se exempelvis Östman, 1977.
IVaneil, 1979, som är inriktad på att förklara vad som påverkar graden av
självständighet för organisatoriska enheter, redovisas som sammanfattning
följande modell:

CORPORATE
MANAGERS

Philosophy and
style

MANAGEMENT
PROCESSES

Policies
and
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OIVERSIFICATION
STRATEGY

Breadth
of lines 01
business
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BUSINESS
STRATEGY

Definition
of market
sepments

RESPONSIBILITY
STRUCTURE

Cuslodyof
physical
resources

Management
controi

eOST
AND ASSET
ASSIGNMENTS

For shared
resources

1

MEASUREMENT
METHODS

For assigned
costs
and assets

REWARDS

Psychic
and
tangible

fig 3:3 " A theory of decentralized management", Vaneil, 1979,... s 128.
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Ämnet för den studien är alltså åtminstone i en dimension raka motsatsen
till denna studies, nämligen självständighet - avsedd och uppfattad. Å
andra sidan är det inte omöjligt att tänka sig att just därför att studierna
avser motsatserna av samma dimension, de faktorer som Vancil anser
påverkar graden av självständighet oekså påverkar interdependenserna.
Vaneil, 1979, undersöker faktorer som påverkar självständighet, dels
uppifrån avsedd och dels av den delansvarige uppfattade. Bland de
faktorer som påverkar den avsedda självständighetsgraden nämner Vaneil,
1979, "Responsibility Structure". Han anger också andra faktorer som

"Climate" och "Constraints". Det finns här likheter med Sjöstrands, 1987,
begrepp utbyteside och klimat samt Östmans, 1980, uppgiftsbegrepp, som
tidigare har diskuterats.
Även andra författare framför liknande tankar, som går ut på att man kan
styra med någon form av värderingar och kultur, som genomsyrar organisationen, som komplement till formella styrsystem.

"It has been equally argued by organization theorists that technological
interdependence is inimical to clear performance assessment, and that
such interdependence will increase over time among organizations
generally. This argument forecloses the development of market and
bureaucratic forms, which require clarity of assessment.
In the immediate sense, the problem of organization design is to discover
that balance of socialization and measurment which most efficiently
permits a particular organization to achieve cooperation among its
members." William G Ouchi, 1979, A Conceptual Framework for the
Design of Organizational Controi Mechanisms, s 846.
I den andra delen iVaneils, 1979, modell, som avser hur självständigheten
uppfattas av aktörer i organisationen, anges att deras uppfattning påverkas
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bland annat av "eost and Assets Assignments" och "Measurement Methods".
I denna studie motsvaras dessa begrepp av ekonomiska mått som används
för mätning och utvärdering av ekonomiskt ansvar.
Andra faktor som enligt Vandl, 1979, påverkar uppfattningen om självständighetsgraden är belöningar och/ellersanktioner. Man kan till och med
tala om belöningar/ sanktioner som ett eget delsystem, som ibland
uppfattas snävt och som om det låg utanför det egentliga ekonomiska
styrsystemet. Det kan dock bygga på information från detta och kan
tydligen åtminstone i ett sammanhang förväntas ha påverkan på samma
variabel som det ekonomiska styrsystenlet.
I agentteoretiska resonemang spelar belöningar en stor roll vid fördelning
av ansvar och styrning av verksamheten.
Detta sammantaget gör att det finns anledning att i denna studie uppmärksamma belönings-/ sanktionssystem i den mån de samverkar med det
ekonomiska styrsystemet.

3.4 Syfte
I inledningskapitlet konstaterades att det saknas åtminstone i Sverige
empiriska studier inriktade på den styrsituation som uppkommer när det
föreligger ett väsentligt verksamhetssamband mellan organisatoriska delar
inom samma helhet.
Det finns situationsorienterade studier som dels analytiskt beskriver hur
ekonomiska styrsystem bör utformas och vilka effekter de bör få, dels
studier som beskriver hur styrningen de fakto går till och vilka effekter den
har. Dessa senare studier är framför allt inriktade på styrning av resul-
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tatenheter och frågor som kretsar kring begreppet självständighet. Även
styrning av enheter med inbördes samband och frågor kring interdependenser berörs, men då på en relativt övergripande nivå.
Litteraturgenomgången har visat på ett behov av att vidareutveckla riskbegreppet och dess koppling till styrningen. Utifrån detta behov kan ett syfte
formuleras som faller väl inom ramen för den övergripande frågeställningen kring interdependenser och ekonomisk styrning, nämligen:
1. att deduktivt beskriva hur olika delar inom en helhet kan förväntas dela

risk sinsemellan och hur några typiska strategier för att fördela ekonomiskt
ansvar till delarna inom helheten kan förväntas stödja delaktighet i dessa
risker.
Med utgångspunkt från närmast Vaneil, 1979, kan en sammanfattande
modell för faktorer som har betydelse vid styrning av interdependenta
enheter illustreras med följande figur:
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fig 3:4 Interdependenser och styrmedel

Beskrivningen enligt syfte 1 fokuserar på hur sättet att fördela ekonomiskt
ansvar som det kommer till uttryck genom de ekonomiska mått som
används för mätning och utvärdering av ansvar, förväntas ha inverkan på
styrningen av enheter med verksarnhetssarrlband, det vill säga betydelsen
av den nedre vänstra rutan i figtlren.

38

Det kommer troligen att bli svårt att med hjälp av beskrivningen i detalj
utläsa hur ekonomiska mått stödjer interdependenser.
Vidare kommer beskrivningen inte att ge svar på frågor av typen hur starkt
stödet av interdependenser är i de olika fallen, om stödet skiljer sig åt för
enheterna i de olika fallen eller vilka effekterna blir av att måtten täcker
aktiviteter som är vidare än enheternas uppgifter m m.
Mått är inte de enda ekonomiska styrinstrumenten.
"1 varje enskilt fall finns det anledning att överväga om förändringar

beträffande redovisningsmåtten eller något annat styrmedel är mest
fördelaktigt.", Lars Östman, 1980,..., s 53.
I figur 3:4 representeras detta av den nedre högra rutan.
För att närmare studera ekonomisk styrning av enheter med inbördes
verksamhetsamband och hur sättet att fördela ekonomiskt ansvar
styrningsmässigt samverkar med andra styrmedel, behövs en fördjupad
analys. För att få underlag för en sådan analys, som dels omfattar effekter
i detalj av de ekonomiska måtten, dels effekterna av andra styrinstrument,
är ytterligare fakta nödvändiga. Fakta om hur styrsituationen hanteras i
praktiken. Detta innebär att det är önskvärt med en empirisk del i
undersökningen. Därför formuleras följande två syften:
2. att beskriva hur styrningen faktiskt sker i några företag, vilkas styrsituationer relativt väl överenstämmer med några av fallen som beskrivs under
syfte 1.
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3. att beskriva och analysera effekterna på attityder och beslut av den
styrning som observeras i de studerade företagen, särskilt de effekter som
kan bero på att det föreligger ett betydande verksamhetssamband mellan
de styrda enheterna.
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Kapitel 4. ANALYS AV

STYRPROBLEMET
4.1 Syfte med och utgångspunkter för analysen
I de flesta företag finns en typ av organisatoriska enheter, som är sinsemellan är sidoordnade, men av olika skäl ändå verksamhetsmässigt beroende
av varandra.
Beslut som fattas inom en enhet påverkar mer eller mindre förutsättningarna för och utfallet av andra enheters verksamheter. Enheterna är
verksamma inom samma affärsmässiga och ekonomiska helhet. Ledningen
för helheten formulerar olika uppgifter för enheterna inom ramen för
helheten. Genom sina uppgifter blir de gemensamt delaktiga i olika risker
som är förknippade med verksamheten.
Avsnittet syftar till att analysera vilken riskdelning som kan förväntas
uppkomma mellan delarna i sådana helheter som beskrivits i avsnitt 2.2.2
och hur metoder för att fördela ekonomiskt ansvar stödjer delaktigheten i
riskerna.
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4.2 Rörelserisk och dess delar
Hittills har diskussionerna om risk handlat om den totala rörelserisken
inom helheten. Begreppet rörelserisk behöver utvecklas för att kunna
analysera riskdelningen mellan delarna inom helheten.

" den risk, som mäts som spridning i räntabilitet på totalt kapital, kallar
vi rörelserisk - det är den risk som är förknippad med företagets investeringspolitik, produktpolitik, prispolitik, marknadspolitik och övriga delar
av företagspolitiken förutom finansieringspolitiken. ", Sven-Erik Johansson, 1983, Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, s 38.
Med utgångspunkt från de olika områdena för företagspolitik, som
Johansson, 1983, anger i ovanstående citat, kan åtminstone fyra delriskmoment formuleras: strategisk risk, volymrisk, driftrisk och prisrisk.
En annan utgångspunkt för uppdelning av riskbegreppet kan vara de
primära aktiviteterna i Porters, 1985, värdekedja.
En typ av aktiviteter som nämns där, och som i och för sig kan tänkas ingå
i de övriga riskmomenten, är beslut som rör det logistiska flödet dels
externt, dels internt inom värdekedjan. De medför en logistikrisk. I denna
analys redovisas dock detta riskmoment separat.
Man kan dela upp riskmomenten ytterligare. Ett odiskutabelt riskmoment
är kopplat till Porters, 1985, sekundära aktiviteter. Det finns en form av
administrativ risk, det vill säga det riskmoment som har beröring med
beslut om de administrativa förutsättningarna för verksamheten. Denna
risk ligger huvudsakligen på företagsledningen och analysen här är främst
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inriktad på sambandet mellan enheterna under ledningsnivån. För att inte
komplicera analysen bortses här från den administrativa risken, även om
det är nog så väsentligt att den hanteras rätt.
Vad står då de olika riskmomenten för ?
Strategisk risk avser risk förknippad nled beslut om anskaffande eller
avveckling av kapacitet av mer långsiktig art. Det strategiska riskmomentet
påverkas också av beslut om forskning och utveckling, vilken omfattning
och inriktning den skall ha och vilka projekt som skall omsättas kommersiellt. Ytterst handlar det om vilka produkter som helheten skall erbjuda
marknaden och vilka egenskaper dessa skall ha.
Volymrisk uppstår vid beslut som syftar till att skapa ett sådant behov av
företagets produkter att företagets kapacitet kan utnyttjas fullt ut.
Volymrisken är också beroende av beslut om att kortsiktigt avveckla kapacitet eller att öka den och i vilken mån detta är möjligt utan långsiktiga
konsekvenser. Ett annat volymriskproblem är huruvida den befintliga men
i primärproduktionen ej behövliga kapaciteten kan utnyttjas på något alternativt sätt, exempelvis för legoproduktion.
Driftrisk i sin tur är förknippad med beslut som syftar till att producera
önskad volym produkter, med önskad kvalitet, vid angiven tidpunkt och
med en effektiv mängd resurser. I driftrisken ingår inte att producera till
lägsta möjliga kostnad. Kostnad är en fråga om förbrukade resurser och
priset för att anskaffa dem. Prisfrågan är förknippad med ett annat riskmoment. I en del produktionsprocesser är det möjligt att välja vilken specifik variant aven resurs som skall användas. Beslut av den typen skapar
utfall som ryms under begreppet driftrisk.
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Prisrisk avser beslut som påverkar förhållandet mellan priset för anskaffningen av företagets resurser och priset för företagets produkter.
Två delmoment kan tydligt urskiljas i begreppet prisrisk, nämligen ett som
har anknytning till anskaffningspriserna och ett som har anknytning till
försäljningspriserna. Det som påverkar företagets resultat är inte hur dessa
utvecklas var för sig utan relationen dem emellan.
Eftersom beslut om inköps- och försäljningspriser sällan sker på samma
ställe i företaget, är detta ett bra exempel, på hur befattningshavare kan
tyckas ha olika och fristående, uppgifter men där deras beslut i själva
verket påverkar samma utfall. De delar alltså riskmomentet förknippat med
detta utfall. För att helhetens resultat skall bli så bra som möjligt måste de
gemensamt följa utvecklingen och ta initiativ till samordning av beslut.
Logistikrisk är den risk som är förknippad med beslut angående de
logistiska flödena, interna och externa. Om inte dessa beslut sker riktigt,
löper företaget risk att antingen sakna väsentliga insatsresurser för
produktionen, vilket i sin tur leder till produktionsstörningar, eller att ha
för mycket råvaror, halvfabrikat och/eller färdigvaruprodukter, vilket leder
till kapitalbindning.
Logistikrisken består av flera delmoment på samma sätt som prisrisken.
Ett delmoment är det inåtriktade, försörjningsmässiga. Ett annat flödena
inom och mellan delar av kedjan, och ett tredje är flödet, distributionen, ut
till marknader och kunder.
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4.3 Ekonomiskt ansvar
Det har redan framförts att det ekonomiska styrsystemet skall stödja
verksamheten. Fokus för denna undersökning är hur de verksamhetsbetingade sarrlbanden som finns mellan vissa organisatoriska enheter styrningsmässigt hanteras.
Förutom en uppgift tilldelas de inbördes sidoordnade enheterna ett
ekonomiskt ansvar inom helheten. På samma sätt som tidigare kan
ledningen fördela hela ansvarsmängden eller delar därav. Gentemot
närmast överliggande nivå är dock ledningen ansvarig för helheten. Det
ekonomiska ansvaret formuleras genom de ekonomiska mått som används
för att mäta och utvärdera enheterna.
Galbraith, 1973, anger i sin modell att det i sammanhanget finns två
framträdande dimensioner, den funktionella dimensionen och produktdimensionen.
Analytiskt kan man tänka sig åtminstone tre huvudstrategier för att fördela
ekonomiskt ansvar:
o betoning av funktionsdimensionen
o betoning av produktdimensionen
o betoning av både produkt- och funktionsdimensionema
Det sista fallet innebär att för vissa delar inom helheten betonas produktdimensionen och för andra funktionsdimensionen. En enhet kan t ex
tilldelas det övergripande ansvaret för ett produktområde medan en annan
som försäljningsbolag får ansvaret för samtliga produktområden på en
geografisk marknad. De två enheternas intressen kan ibland hamna i
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konflikt med varandra. Om då en delenhets intressen, medvetet eller
omedvetet, får dominera över den andra, föreligger en asymmetrisk
ansvarsfördelning. Detta till skillnad från de två första fallen där samma
princip, funktionsbetoning eller produktbetoning, används för alla delar
inom helheten. Det asymmetriska fallet med betoning av både produkt- och
funktionsdimensionerna är det som kommer att diskuteras här.

4.4 Analysens omfattning
I fortsättningen av detta kapitel visas en teknik för att analysera enheters
delaktighet i olika riskmoment och de ekonomiska måttens stödjande
,effekt. Tekniken kommer att tillämpas på några vanliga typfall. Strävan har
varit att välja typfall som dels har bedömts som relativt vanliga, dels kan
anknytas till de empiriska studier som avrapporteras senare.
De fall som analyseras beskrivs med utgångspunkt från helhetens utbyteside. Antingen omfattar helheten ett förädlingssteg eller flera, vertikal
integration. I fallen med ett förädlingssteg inriktas analysen på effekterna
för funktionsenhetemas styrning vid de olika typfallen. En motsvarande
analys skulle i och för sig kunna göras av produktdimensionerna i den
mån organisatoriskt ansvar är knutet till dessa. För ett fall med vertikal
integration görs en analys av produktdimensionen, vilket kan antas vara
det vanligaste förekommande.
Delarna i en helhet med ett förädlingssteg och funktionell uppgiftsstruktur
anknyter till enheter på nivå 4 och 5 i den indelning som tidigare diskuterats i avsnitt 3.1. Delarna i en helhet med flera förädlingssteg och
produktorienterad uppgiftsstruktur anknyter till enheterna på nivå 3, samverkande resultatenheter i samma avsnitt.
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Nästa steg är att beskriva hur de olika strategierna för fördelning av
ekonomiskt ansvar, de ekonomiska mått som används för mätning och
utvärdering av enheterna i de olika fallen, stödjer förekomsten av samband,
delade riskmoment. Kan de ekonomiska måtten förväntas initiera och
stödja handlingar i delarna, som med avseende på förekomsten av
samband är önskvärda för helheten?
För var och en av de två olika typerna av enheter som angivits ovan,
resultatenheter i en vertikalt integrerad kedja eller funktionsenheter i
verksamheter med ett förädlingssteg, är det tänkbart att tillämpa de olika
strategierna för fördelning av ekonomiskt ansvar enligt avsnitt 4.3. För att
analysen inte skall bli för omfattande, begränsas den här till fyra fall som
bedöms vara särskilt intressanta, enligt följande schema.

Funktionella
enheter

Samverkande
resultatenheter

Betoning
av funktionsdimensionen

Betoning
av produktdimensionen

Betoning
av både
funktionsoch produkt
dimensionerna

Klassiskt
funktionsansvar

Undertryckande
av funktionsansvar

Asymmetrisk
ansvars fördelning

Avsnitt 4.5

Avsnitt 4.6

Avsnitt 4.7

Klassiskt
resultatansvar
Avsnitt 4.6

fig 4:1

Schematisk sammanfattning av de olika analysfallen
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För de funktionella enheterna analyseras alla de tre tänkbara strategierna
enligt föregående avsnitt. För resultatenheter ingående i en vertikalt
integrerad helhet analyseras fallet med betoning av produktdimensionen,
eftersom de olika enheterna har ett flerfunktionellt ansvar för delprodukter
i kedjan. Som framgår av figuren kan man tänka sig åtminstone två
ytterligare analysfall för samverkande resultatenheter. Det fall som
analyserats har bedömts vara av störst allmänt intresse. De övriga två har
lämnats därhän, inte minst av resurs och utrymmesskäl.
Sammanfattningsvis innebär det att analysen får följande omfattning:

Funktionella enheter:
o Betoning av funktionsdimensionen - klassiskt funktionsansvar, avsnitt
4.5

o Betoning av produktdimensionen - undertryckande av funktionsansvar,
avsnitt 4.6
o Betoning av funktions och produktdimensionerna - asymmetriskt ansvar,
avsnitt 4.7
Resultatenheter i vertikalt integrerade kedjor:
o Betoning av produktdimensionen - klassiskt resultatansvar, avsnitt 4.8

Klassiskt funktionsansvar innebär att de organisatoriska enheterna ges
uppgifter med ansvar för olika klassiska funktionsområden som utveckling,
inköp, produktion och försäljning.
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Strategien med undertryckande av funktionsansvar innebär att företaget i
och för sig är uppdelat i funktionella enheter men fokus i organisationen
ligger på resultaten för olika produkter/projekt som skär tvärs över
funktionsgränserna. Om helheten omfattar i huvudsak en produkt/produktgrupp blir intresset inriktat på helhetens resultat. Funktionsdelarnas
resultat var för sig är inte så intressanta. Funktionsansvaret är undertryckt.
Asymmetrisk ansvarsfördelning innebär att företaget i sig är uppdelat i
delansvarsområden men att någon av delarna har ett övergripande ansvar
som täcker även någon/några av de andra delarna. Exempel på detta kan
hittas i olika typer av matrisorganisationer där exempelvis en produktorganisation i hemlandet också ansvarar för en del av ett utländskt försäljningsbolags aktiviteter, även om detta bolag kan ha ett ansvar för hela
koncernens produktpalett på en specifik geografiskt avgränsad marknad.
Det klassiska resultatenhetstän1<andet innebär att man skapar mer eller
mindre fullständiga resultatenheter av de olika enheterna och betonar
självständigheten. Enheterna är dock definitionsmässigt inte' verksamhetsmässigt oberoende av varandra, utan har ett avsevärt inbördes
samband med avseende på tillförseln av andra resurser än finansiella.
Exempel på sådana situationer kan alltså återfinnas i vertikalt integrerade
företag, där en enhet kan ansvara för råvaruförsörjningen, en annan för
produktion av halvfabrikat och en tredje för slutprodukten, allt under eget
resultatansvar, uttryckt exempelvis som avkastning på totalt kapital.

4.5 Analys, klassiskt funktionsansvar
I en funktionell organisation har var enhet sitt naturliga område att fatta
beslut inom, ett kämområde. Emellertid har de beslut som fattas inom ett
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kärnområde en räckvidd utanför det egna funktionsansvaret. På samma
sätt påverkas förutsättningarna för den egna verksamheten av beslut
fattade utanför den egna enheten. Fler enheter än en är alltså delaktiga i
beslut som påverkar utfallet aven aktivitet.
Utfallet aven aktivitet påverkar helhetens resultat. Inget utfall är helt förutsägbart utan förknippat med risk. Är en enhet delaktig i beslutsfattandet
inom en aktivitet är den också delaktig i den risk som är förknippad med
denna aktivitet.
De funktionella enheter som antas finnas i denna analys är produktutveckling, inköp, produktion och försäljning med ansvar för respektive område.
Dessutom finns en företagsledning med ansvar för helheten. Denna
indelning har gjorts i syfte att förenkla analysen. Det är naturligtvis
tänkbart med en indelning i fler funktionsenheter. Å andra sidan avser
helheten i anylsfallen med funktionellt orienterad uppgiftsstruktur ett
förädlingssteg. Jämfört med Porters, 1985, värdekedja täcker den föreslagna funktionsindelningen åtminstone de väsentligaste aktiviteterna,
varför den indelningen kan antas vara tillräckligt fin.
Schematiskt kan riskfördelningen vid tillämpningen aven funktionell uppgiftsstruktur beskrivas med följande figur.
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FOretagsledning

Strategisk
risk
volymrisk
Driftrisk

Produktutveckl

Inköp

Produktion

Försåljning

_I

_I

Prisrisk
Logistik
risk

___ = Delaktighet i riskmoment
= Delaktig tillsammans med annan sidoordnad
II = Ej delaktig med annan sidoordnad enhet

t

enhet

fig 4:2 Riskfördelning vid funktionellt ansvar

Horisontellt i figuren anges organisatorisk enhet. I detta fall är erLheterna
av funktionell typ. Vertikalt återfinns olika riskmoment som diskuterats
i avsnitt 4.2.
Om markeringen av ett riskmoment täcker större delen av enhetens
område, så innebär det att enheten har det huvudsakliga ansvaret för detta
riskmoment. Om markeringen däremot täcker enbart en del av enhetens
område, så anger d'etta att enheten är delaktig i riskmomentet men bär ej
huvudansvaret. Exempelvis är enheterna för produktuveckling, produktion
och försäljning i figuren alla delaktiga i helhetens volymrisk med huvudan-
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svaret förlagt till försäljningsenheten.
Den strategiska risken ligger kvar på företagsledningen. Det ingår inte i
strikt funktionsansvar att självständigt fatta beslut om investeringar eller
desinvesteringar. Det ingår inte heller att fatta långsiktiga beslut om företagets produktportfölj.
I vad mån funktionsenheterna skall vara delaktiga, genom att ha rättighet
eller skyldighet att komma med förslag av strategisk natur, är en fråga om
hur strikt funktionstänkandet tillämpas. I dess striktaste form, som visas
här, har de ingen rättighet eller skyldighet alls och är därför inte delaktiga
i den strategiska risken. I praktiken är detta en gradfråga. Detta gäller
särskilt utvecklingsenhetens delaktighet i utformningen av företagets
produktpalett.
Volymrisken delas huvudsakligen mellan produktions- och försäljningsenhetema. Försäljningsenheten har det övergripande ansvaret för att sälja de
volymer som behövs för att belägga företagets befintliga prodUktionskapacitet. Samtidigt påverkas den möjligheten av produktionsenhetens förmåga
att tillverka de produkter som marknaden efterfrågar. Det är en fråga om
både kvalitet och flexibilitet i produktionsledet.
Förutsättningarna för flexibilitet och kvalitet grundläggs i utvecklingsfasen.
En studie som belyser detta är Ken-ichi Imai et al., 1985, Managing the Nw

Product Development Process: How Japanese Companies Learn and Unlearn. En
av huvudpunkterna i den studien är att förklara hur man i produktutvecklingssammanhang åstadkommer en situation av typ C i följande figur:
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fig 4:3 Imai,1985, ... S 543 : Olika typer av integration
i produktutvecklingsprocesser

Phase 1 i figuren avser utvecklingfasen, phase 2 avser produktion och
phase 3 marknadsföring/försäljning.
Situationer av typ C kännetecknas enligt Imai av att utvecklingsprojekt
drivs på ett sådant sätt att de interdependenser som finns mellan involverade enheter hanteras på ett effektivt sätt.
Produktionsenheten kan t ex

ansvara för att eventuell överkapacitet

utnyttjas på annat sätt, exempelvis till legoarbete. Alltså en ytterligare form
av delaktighet i volymris1<momentet.
Driftrisken ligger huvudsakligen hos produktionsenheten. Emellertid
påverkas förutsättningarna för en effektiv produktion av försäljningsenhetens förmåga att prognosticera efterfrågan och sättet att uppträda på
marknaden. Det gäller både en standardprodukter, som kan tillverkas i
långa serier, och produkter som tillverkas i ett stort antal varianter som
kräver ständiga byten av verktyg i produktionen, med tillhörande upp-

sättningskostnader.
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På samma sätt som för volymrisken grundläggs förutsättningarna för en
effektiv produktion i konstruktionsledet. Utvecklingsenheten är alltså i hög
grad delaktig i driftrisken.
Prisrisken i sin tur är avhängig av beslut som tas av inköpsenheten och
försäljningsenheten. Om inte förändringar i prisnivån på inköpssidan
omedelbart slår igenom på försäljningspriserna, så uppkommer en
resultatförsämring för helheten, allt annat lika.
Logistikrisken, slutligen, påverkas av beslut som fattas inom inköps-, produktions- och försäljningsenhetema. Inköpsenheten påverkar avropstider
och tidpunkter för inleveranser. Produktionsenheten påverkar flödet fram
till och med färdigvarulagret och försäljningsenheten utflödet från färdigvarulagret samt distributionen till kunderna.
Om exempelvis inköpsenheten inte ser till att råvaror finns tillgängliga för
produktionen, så störs tillverkningen. Om tillverkningsenheten i sin tur inte
ser till att tillräcklig volym färdiga produkter finns i lager, så uppkommer
bristsituationer för försäljningen etc. Om däremot alla enheter bygger upp
säkerhetslager för att motverka störningar i flödet, kan ett stort rörelsekapital bli bundet i verksamheten.
Det är många som framhåller att grunden för ett effektivt produktionsflöde
ligger i konstruktionsstadiet. Se exempelvis Imai, 1985. Detta innebär att
även här bär produktionsutvecklingsenheten en del av riskmomentet.
Ovanstående analys visar, att trots att grundiden bakom funktionsindelningen syftar till att varje enhet endast skall ansvara för sin del av
verksamheten, så finns det en mängd aktiviteter inom en enhet vars utfall
påverkar verksamheter utanför den egna enheten Med andra ord föreligger
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interdependenser mellan enheterna inom ett antal angivna områden.
Så här långt är analysen oberoende av tillämpad strategi för fördelning av
ekonomiskt ansvar.
Den andra frågan som här ställs är vilken roll de ekonomiska måtten kan
förväntas spela för att stödja beteenden som syftar till att ta hänsyn till den
riskdelning som föreligger enligt beskrivningens första steg.
Vid en ekonomisk ansvarsfördelning enligt den klassiska funktionsansatsen, som den beskiivs hos exempelvis Shillinglaw 1982, antas de ekonomiska ansvaren vara följande. Utvecklingsenheten har att driva utvecklingsprojekt inom fastställd kostnadsram, inköpsenheten att åstadkomma
lägsta möjliga pris för anskaffade resurser, produktionsenheten att tillverka
enligt fastälId produktionsplan till mindre än Jörkalkylerad standardkostnad och försäljningsenheten slutligen att sälja största möjliga volym
alternativt att åstadkomma högsta möjliga intäkt.
Om man nu jämför vilka aktiviteter som å ena sidan stöds genom sättet att
ekonomiskt mäta och utvärdera det ekonomiska ansvaret och å andra
sidan de aktiviteter som skulle behöva stödjas för att hänsyn skall tas till
existerande samband, så framkommer för olika enheter, områden där det
föreligger en skillnad mellan behoven av stöd skapade av sambanden och
de ekonomiska måttens stöd.
Skillnaderna kan principiellt vara av två slag. Antingen saknas stöd i de
ekonomiska måtten för samband som kan förväntas finnas, eller också
påverkas de ekonomiska måtten för en enhet av aktiviteter som egentligen
inte har samband med enheten. De ekonomiska måtten mäter utfall av
aktiviteter utanför enhetens uppgift.
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Den första typen av skillnader markeras fortsättningsvis i figurerna på
följande sätt 1~~~j~j~I~I~j~i . Den andra typen av skillnad förekommer inte i detta
fall, så markeringen av denna får anstå tills vidare.
Ett mått stödjer delaktighet i ett riskmoment om beslut som påverkar utfallet av aktiviteter som' är kopplade till riskmomentet också direkt påverkar
utfallet för det ekonomiska mått ,efter vilken en enhet mäts och utvärderas.

Företagsledning

Produktutveckl

Inköp

Produktion

Försäljning

Strategisk
risk
Volymrisk
Driftrisk
Prisrisk
Logistik
risk

•

t

Delaktighet i riskmoment
Delaktig tillsammans med annan sidoordnad enhet
Ej delaktig med annan sidoordnad enhet
Delaktighet som ej stöds av ekonomisk ansvarsfördelning

fig 4:4 De ekonomiska måttens stöd vid funktionell ansvarsfördelning
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Om måttet "enhetens kostnader" används för att mäta och utvärdera
utvecklingsenhetens verksamhet så återspeglas därigenom inte på något
sätt enhetens delaktighet i något av de olika riskmoment, som den enligt
analysens första steg kan förväntas vara delaktig i. Effekterna av beslut
som tas inom enheten och som påverkar andra enheters utfall med
avseende på volym- pris- och logistikrisk påverkar, inte direkt måttutfallet
kostnader för produktutvecklingsenheten. De ekonomiska måtten stödjer
ej sarrlbanden.
För en inköpsenhet blir effekten av måttet att delaktigheten i prisrisken
stöds, men ingen annan delaktighet. Lägsta möjliga pris på anskaffade
resurser påverkar både prisrisken och det ekonomiska måttet.
För en produktionsenhet gäller att driftrisken direkt påverkas. Om måttet
"standardkostnad" också innehåller en kapitalkostnad för bundet rörelsekapital, så stödjer det även enhetens delaktighet i logistikrisken. I detta
exempel antas måttet inte göra så.
Om försäljningsenheten utvärderas med ett intäktsmått, så stöds enhetens
delaktighet i volym- och prisrisk.

4.6 Analys, undertryckande av funktionsansvar
Eftersom vi fortfarande analyserar funktionella enheter blir analysens första
steg identiskt med föregående fall. Den förväntade riskdelningen och eller
sambanden mellan enheterna har samma utseende som i figuren 4:2, Riskfördelning vid funktionellt ansvar.
Delaktigheten eller sambanden i sig förändras inte av att en annan strategi
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tillämpats för fördelningen av det ekonomiska ansvaret, i detta fallet
undertryckande av funktionsansvar. Sambanden mellan enheterna beror på
respektive enhets uppgift och handlingsutrymme. I detta exempel antas
enheternas uppgift och handlingsutrymme vara oförändrade jämfört med
tidigare, det vill säga en funktionell organisationsstruktur tillämpas.
Ett undertryckande av funktionsansvaret innebär att produkternas eller helhetens resultat i stället sätts i centrum. Översatt i termer för ekonomiska
mått innebär detta att det ekonomiska mått som är relevant vid utvärdering av·delarna är deamma som används för att utvärdera produkter,
det vill säga tvärs över

~unktionsgränserna. I

extremfallet utvärderas inte

delarna var för sig. Vi antar att utvärderingen sker med ett mått för
produkter 'nämligen

intäkt~r

minus självkostnader, där självkostnaderna

också innefattar kostnader för kapitaL Det stöd av interdependenserna som
då kan förväntas genom det antagna sättet att mäta och utvärdera
ekonomiskt ansvar illustreras på följande sätt:
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fig 4:5 De ekonomiska måttens stöd vid undertryckande av
funktionsansvar

Samtliga delaktigheter stöds, eftersom det antagna måttet avser produkter
och påverkas av samtliga beslut som är kopplade till de olika riskmomenten. Skulle exempelvis självkostnadskalkylen inte innehålla kapitalkostnader för bundet rörelsekapital så stöds inte logistikrisken.

Samtidigt påverkas utfallet av det ekonomiska måttet för produkter av
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aktiviteter som ligger utanför respektive enhets uppgift. Det ekonomiska
måttet är vidare än varje enskild delenhets uppgift. Detta har i figuren
markerats med *****. Analysen visar inte vilka beteenden detta förllållande
kan ge upphov till. Analysen visar inte heller hur starkt stödet är, endast
förekomsten.

4.7 Analys, asymmetrisk ansvarsfördelning
Antag att samma grundläggande ansvarsstruktur gäller som i föregående
avsnitt, den funktionella. De grundläggande förväntade delaktigheterna blir
då också desamma, se figur 4:2.
Den asymmetriska ansatsen innebär att någon av underenheterna mäts och
utvärderas med ett ekonomiskt mått som även inkluderar en annan enhet.
Antag exempelvis att en produktionsavdelning utvärderas efter måttet
externa intäkter minus produktionskostnader där priset på insatsvarorna
har satts efter standardkostnader. Någon kostnad för bundet rörelsekapital
ingår ej. Allt annat är jämförbart med vad som sagts i avsnitt 4.5, klassiskt
funktionsansvar. På samma sätt som i tidigare analyser kan måttens förväntade stöd av delaktigheterna illustreras på följande sätt:
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fig 4:6 De ekonomiska måttens stöd vid asymmetrisk ansvarsfördelning

Som framgår av figuren så stöds produktionsenhetens delaktighet i
försäljningsenhetens volym och prisrisk, men försäljningsenhetens
delaktighet i andra riskmoment utanför det egna området har inte
förändrats jämfört med analysen i avsnitt 4.5.
Samtidigt blir produktionsenheten, p g a att de externa intäkterna ingår i

61

dess resultat, delaktig i den strategiska risken samt fullt ut delaktig i
volym- och prisriskerna. Det innebär att den blir delaktig i ett antal
riskmoment som den enligt ansvarsfördelningen inte ansvarar för.Produktionsenhetens delaktighet i riskmoment är större än dess tilldelade uppgift. Analysen visar inte heller den här gången vilka beteenden detta kan
ge upphov till.

4.8 Analys, klassiskt resultatansvar
Förutsättningarna för analysen av effekterna vid tillämpning av ekonomisk
ansvarsfördelning enligt ett klassiskt resultatansvarstänkande är i vissa
avseenden annorlunda än vid övriga fallen. Här handlar det inte om
funktionella enheter inom en värdekedja på det sätt som tidigare diskuterats. I stället analyseras ett fall där flera konsekutiva värdekedjor
länkats till varandra, vertikal integration.
Den klassiska resultatansvarsansatsen innebär att enheterna under
helhetsnivån mäts och utvärderas med ekonomiska mått, som omfattar
helheten för det verksamhetsområde de ansvarar för, exempelvis räntabilitet på det totala kapitalet bundet i den egna resultatenheten.
I denna analys antas enheterna var för sig ha uppgiften att ansvara för
råvaruförsörjning, halvfabrikat samt färdig produkt. Dessutom finns en
företagsledning som ansvarar för helheten.
Riskfördelningen till följd av uppgiftsstrukturen, dvs delaktigheten i
helhetens rörelserisk, kan deduktivt förväntas se som figur 4:7 visar. I
denna anges horisontellt samverkande resultatenheter i st f funktionella
enheter i enlighet med de nya förutsättningarna. De enheter som har
angivits är att se som exempel inom ramen för en vertikalt integrerad
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fig 4:7

Riskfördelning vid klassiskt resultatansvar,
vertikal integration

Den strategiska risken bärs huvudsakligen av företagsledningen.

~

denna

typ av företag kan man dock förvänta sig att respektive delenhet har en
ram, inom vilken de själva har befogenhet att fatta beslut om 'kapacitetsutbyggnad eller avveckling. Detta under förutsättning att det är frågan
om beslut som ryms inom det befintliga verksamhetsområdet. Delenheten
har troligen också ett eget ansvar för åtminstone en kontinuerlig anpassning av produkterna till avnämarnas behov och ansvar för att följa och
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tillämpa ny teknik. Delenheterna är alla med och delar den strategiska
risken.
När det gäller volym- och driftrisk inom respektive verksamhetsområde är
detta två riskmoment som de delar med andra. Beslut som en enhet fattar
om produktionsvoiymer och resursanvändning övervältras direkt på
nästkommande led. Detta förutsätter att det vertikalt integrerade systemet
är helt slutet. Om det finns möjligheter att externt avyttra produkter mellan
de olika leden så kan förhållandena bli annorlunda.
Om systemet är helt öppet, dvs enheterna har full frihet att sälja och köpa
till och från vilka motparter som helst, så saknas det rörelsemässiga sambandet mellan enheterna och företaget faller utanför ramen för denna
studie.
Råvaruenheten och slutproduktenheten är delaktiga i prisrisken. Om ett
internprissystem med inslag av förhandling tillämpas blir även halvfabrikatenheten delaktig i detta riskmoment, annars ej. Här antas så vara
fallet.
Samtliga enheter är delaktiga i varandras logistikrisker.
Hur återspeglar nu de ekonomiska måtten dessa delaktigheter? Uttryckt i
en figur på samma sätt som i föregående avsnitt kan måttens stöd av
delaktigheterna i riskerna illustreras på följande sätt:
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Företagsledning

Strategisk
risk

Råvaruförsörjning

111I1I1II1II1~*~~f.i~[J:~:

Halvfabrikat

Färdigprodukt

_

Volymrisk
Driftrisk
Prisrisk
Logistik
risk

-t

Delaktighet i riskmoment
Delaktighet men i mindre omfattning
Delaktig tillsammans med annan sidoordnad enhet
Ej delaktig med annan sidoordnad enhet

•

Delaktighet som ej stöds av ekonomisk ansvarsfördelning

fig 4:8

ekonomiska måttens stöd vid klassiskt
resultatansvar

De

Måttet, räntabilitet på totalt kapital inom r~spektive enhet, återspeglar inte
på något sätt de riskmoment som enheterna delar med varandra. Endast
till den del som riskmomenten är hänförbara till den egna enheten beaktas
de.
Detta innebär alltså att enheternas delaktighet i varandras volym- driftpris- och logistikrisker ej stöds av de ekonomiska måtten. De stöds endast
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till den del de är hänförbara till den egna verksamheterna.
änsyn till de samband som finns i en vertikalt integrerad verksamhet tas
inte om man strikt använder avkastningsmått för respektive enhet.

4.9 Sammanfattning av analysen
Först skall konstateras att de fall som har diskuterats för tydlighetens skull
har renodlats. Förutsättningarna för uppgiftsstruktur och tillämpade mått
har medvetet hållits strikta. De diskuterade fallen skall därför ses som
ytterlighetspunkter på ett kontinuum, där man kan tänka sig åtskilliga
varianter av uppgiftsstrukturer och mått.
Två huvudområden skall lyftas fram i denna sammanfattning. För det
första, när det gäller vilka förväntade delaktigheter - vilka riskmoment som
kan- förväntas delas - av de olika delenheterna, så skiljer sig förväntningarna för de samverkande resultatenheterna från förväntningarna för de
funktionella.
Det som skiljer de två typerna av enheter åt är de grundläggande
uppgiftsstrukturerna.

Om

samma

grundläggande

uppgiftsstruktur

tillämpas, så förändras inte de förväntade interdependenserna, allt annat
lika. De olika uppgiftsstrukturerna blir också synliga i exempelvis respektive helhets organisationsstruktur.
Det andra huvudområdet avser i vad mån fördelningen av ekonomiskt
ansvar, sättet att mäta och utvärdera de olika enheterna, stödjer de
förväntade interdependenserna.
Alla de olika ansatserna förväntas stödja sambanden på olika sätt enligt
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analyssteg två i varje avsnitt. Valet av ekonomiskt mått för mätning och
utvärdering av enheterna kan alltså förväntas påverka stödet av delaktighetema och i förlängningen i vad mån för helheten önskvärda beslut fattas.
Vid en enkel jämförelse av resultaten i de olika delanalysema framgår att
det förväntade stödet av delaktighet i riskmomenten skiljer sig åt

i

samtliga fall.
I fallet med klassiskt funktionsansvar betonas respektive enhets huvud-

riskområde, medan delaktigheten i sidoordnade enheters riskmoment ej
förväntas stödjas av den ekonomiska ansvarsfördelningen.
Vid undertryckande av funktionsansvar förväntas den ekonomiska
ansvarsfördelningen signalera en vidare delaktighet i riskmoment för
delarna än vad som framgår av deras uppgiftsformulering.
Om en asymmetrisk ansvarsfördelning av det ekonomiska ansvaret
tillämpas för funktionella enheter, kan enligt analysen den dominerande
delenheten förväntas uppfatta signaler om en vidare delaktighet än
uppgiftsformuleringen. För de andra enheterna inom helheten förväntas,
på samma sätt som vid klassiskt funktionsansvar, det egna huvudriskmomentet stödjas men ingen delaktighet därutöver.
Slutligen klassiskt resultatansvar för samverkande resultatenheter som
ingår i en vertikalt integrerad kedja. För dessa enheter förväntas den
ekonomiska ansvarsfördelningen medföra att enheterna koncentrerar sig
på sina egna respektive avsnitt i kedjan i st f att stödja den existerande
delaktigheten i helhetens riskmoment.
De slutsatser som redovisats efter analysen i detta kapitel kommer
fortsättningsvis att betraktas som teser, förväntningar av effekter som kan
uppkomma och inte som formella hypoteser. Genom att betrakta dem som
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teser bibehålls möjligheten att metodmässigt utforma den empiriska
undersökningen så att den avser ett djupare studium av ett fåtal fall, i st
f att inrikta den mot att samla underlag för en statistiskt formell hypotes-

prövning.
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KapitelS METOD OCH

..
UNDERSOKNINGSDESIGN

5.1 Metodalternatlv
Som förutsades i avsnitt 3.4 gav inte analysen i kapitel 4 svar på väsentliga
frågor om effekterna av olika slags styrning, utan den snarare påvisade
behovet aven mer ingående studie av styrproblemet. Valet av metod och
design för undersökningen för att ingående kunna beskriva ekonomiska
styrsystem och deras effekter kräver noggranna förberedelser och avvägningar.
Lars A Samuelson, 1973, Effektiv budgetering, s 70f, nämner i en liknande
situation fyra metodologiska huvudvägar:
o Historiska data och analys av hur systemförändringar
påverkar dessa
o Parallelltillämpningar av olika system
o Modellförsök
o Erfarenheter från företag som tillämpar olika system.
5.1.1 Historiska exempel

Den första ansatsen innebär att man studerar ett företags utveckling och

särskilt koncentrerar sig på de systemförändringar som har inträffat.
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Denna ansats har nackdelen att processer och beteenden inte är direkt
observerbara, utan måste bygga på indirekta data genom utsagor och
dokument från en process som har ägt rum för kanske länge sedan.
En annan fråga är om de genomförda systemförändringarna kan kopplas
till förändringar av företagets historiska data, som exempelvis dess resultat.
Detta kan vara svårt att avgöra, eftersom företagets resultat inte enbart
påverkas av systemförändringar utan tvärtom, åtminstone kortsiktigt, kan
vara mycket beroende av externa kommersiella förhållanden.
En annan väg att söka utröna systemförändringarnas betydelse är att
genom intervjuer klarlägga inblandade nyckelpersoners åsikter. Ett problem
är dock att dessa personer kanske inte längre finns tillgängliga i företaget,
minnesbilder kan vara oklara eller att mentala efterrationaliseringar har
gjorts. Det är inte heller självklart att observerade effekter skulle ha
uteblivit om systemförändringen inte hade ägt rum.

Å andra sidan, om ett flertal aktörer som varit med vid förändringstillfället
har en likartad uppfattning om effekterna och dessa också är mer eller
mindre observerbara på annat sätt, så borde detta vara viktiga indikationer
på effekter av styrsystemet.
5.1.2 Systemparalleller
Att tillämpa parallella styrsystem på en företagsnivå, dubbla uppsättningar
av ekonomiska planerings- och utvärderingssystem, belöningssystem etc,
stöter ganska säkert på praktiska problem. Få företagsledare, om ens
någon, skulle ställa upp på att arbeta på detta sätt. Aktörerna i systemet
skulle få svårtolkade budskap och det troligaste är att hela styrsystemet
skulle bli en enda röra. Möjligheten att renodla och uppfatta effekter skulle
påverkas kraftigt.
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Denna ansats är troligen bättre lämpad om det är frågan om mer begränsade systemförändringar, där exempelvis två likartade enheter skulle
kunna tillämpa sinsemellan delvis olika delsystem. Den borde också kunna
vara tillämplig vid jämförelse mellan tekniska styr- och informationssystem.
Man kan tänka sig att två datasystem som producerar redovisningsrapporter körs parallellt under en period. Vägen att tillämpa denna ansats
för utvärdering av hela styrsystem förefaller dock mindre framkomlig.
5.1.3 Modellbyggen
Modellansatsen kan innebära att man skapar en modell av företaget och
sedan tillämpar de alternativa styrsystem i kontrollerade modellexperiment.
Att skapa bra och fullständiga företagsmodeller har historiskt sett visat sig
komplicerat. Utvecklingen på området datorbaserade företagsspel har dock
varit sådan att man mycket väl kan överväga om dessa spel numer kan
anses tillräckligt sofistikerade för att fungera i en experimentsituation.
Fördelen skulle i så fall vara möjligheten att genom upprepade experiment
dels erhålla en klart mätbar effektvariabel, nämligen spelföretagens resultat,
dels att kunna kontrollera ett antal påverkande variabler. Som redan
tidigare nämnts är en grundide i denna studie sambandet mellan verksamhetens karaktär och dess styrsystem. Modellansatsen skulle därför kräva ett
antal spel med flera olika verksamhetstyper.
En

kritisk fråga vid en spelsituation kan vara om den upplevs som

tillräckligt realistisk av aktörerna, så att deras uppträdande också blir
realistiskt. Ansatsen kan i och för sig vara intressant men inte tillräckligt
utvecklad för att utgöra ett alternativ i detta sammanhang.
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5.1.4 Fallmetoden
Den fjärde ansatsen, erfarenheter från företag som tillämpar olika system,
är i detta sammanhang en väl etablerad metod.

"Deep, intensive clinical studies are not only the best way to obtain such
understanding, they are the only way", Richard Vancil, 1979,..., s 142
Citatet är ett klart uttryck för att detta inte bara är en framkomlig väg utan
också en i högsta grad lämplig sådan. En annan benämning på metoden är
fallmetoden.
Bland andra Jan Valdelin, 1974, Produktutveckling och marknadsföring, kap 5
och Lars Noren, 1990, Fallstudiens trovärdighet, diskuterar utförligt metodens
egenskaper, tillämpbarhet, undersökningsdesign och giltighet av resultaten.
Fallmetoden kännetecknas av

"intensiva undersökningar av ett litet antal naturliga processer",
Valdelin, 1974,..., s 43.
Fördelen med fallmetoden är att den ger större möjlighet att skapa en uppfattning och förståelse av helheten, något som är önskvärt framför allt inom
forskningsområden där teoribildningen inte är väl utvecklad.
Valdelin, 1974, skiljer på två typer av studier, "valideringsstudier" och
konstruktiva undersökningar. Med valideringsstudier avser han sådana
som har sin huvudinriktning i att testa hypoteser eller teorier. Innan man
kan ställa upp hypoteser eller skapa teorier behövs dock någon form av
förståelse eller kartläggning av området.
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"Intressanta hypoteser torde sällan uppenbara sig spontant vid betraktandet av ett problemområde.", Valdelin, 1974,..., s47.
Studier med sådant syfte benämner Valdelin konstruktiva undersökningar.
Norens, 1990, rapport försöker besvara den viktiga frågan

" vad som krävs för att en forskare ska kunna övertyga sin publik om att
resultaten från organisationsteoretiska fallstudier är trovärdiga. " Noren,
1990,...,s 23.
Norens rapport presenterades 1990. Det vore fel att påstå att hans synpunkter påverkat denna studies metod och uppläggning, eftersom denna
form beslutats tidigare. Däremot har hans synpunkter på presentationen
av undersökningsmaterialet haft betydelse för denna rapport.

"Forskaren måste skapa förståelse för den kontext inom vilken resultaten
kan anses gälla. Detta för att arbetshypoteser som skall vägleda arbetet
i andra miljöer ska kunna arbetas fram. Forskaren måste tänka sig in i
villkoren för att förmedla resultaten till studiens intressenter. ", Noren,
1990,..., s 27.
5.1.5 Surveyundersökning
En helt annan metod är att arbeta med en bredare undersökningsansats och
att statistiskt bearbeta svaren, m a o surveyundersökning. Det är den ansats
som används i många amerikanska studier av ekonomisystems effekter.

" Examples of survey studies are described in Bruns & Waterhouse
(1975) and Swieringa & Moncur (1975). Bruns and Watehouse
investigated the relationship betwen organizational variables and the
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budget control system in twenty five companies. Studies of this type can
be valuable for testing hypotheses. However, given the present state of
art it seems more urgent to concentrate on identyfying the important
variables by carrying out case studies. ", Hägg; Magnusson; Samuelson, 1982, Budgetary Control, s 4.
Citat är hämtat ur en metoddiskussion för en undersökning som bl a
syftar till att undersöka hur budgetstyrningssystem används. I den
refererade undersökningen valde författarna en fallstudieansats framför en
surveyundersökning.
Flertalet författare, som har refererats i detta avsnitt har befunnit sig i
beslutssituationer som liknar denna. Det viktigtaste beslutskriteriet har
naturligtvis varit syftet med undersökningen. Är det enligt Valdelins
terminologi främst en validieringsstudie eller en·konstruktlvstudie? Svaret
på denna fråga beror delvis på en bedömning av graden av och formen på
existerande teoribildning och förekomsten av hypoteser inom området.
Om teoribildningen inom området bedöms som relativt outvecklad talar
mycket för en konstruktiv studie.

5.2 Metodval
De fortsatta studierna i denna undersökning är i Valdelins termer främst
konstruktiva till sin art. Någon väl utvecklad teoribildning eller några
färdigformulerade hypoteser har inte kuhnat upptäckas som avser
detaljkunskap om effekter av ekonomisk styrning av organisatoriska
enheter med väsentliga inbördes verksamhetsamband.
Utifrån diskussionen i föregående avsnitt, och vad som nyss framförts om
den vidare undersökningens natur, framstår fallmetoden som den naturliga
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metoden att tillämpa och det är också därför denna metod här har valts
som huvudansats.
Skulle det emellertid under arbetet med denna studie framkomma att det
inom något företag har genomförts avsevärda systemförändringar, och att
dessa enligt samstämmiga uppgifter har haft tydliga effekter, så kommer
detta att rapporteras som klara indikationer på effekter av styrsystemet.
Metodansatsen, som bygger på observationer av historiska systemförändringar och hur dessa påverkat företaget, används då i dessa fall som
kompletterande metod. För att uppväga den metodens brister och indirekta
karaktär, ställs dock kravet på samstämmighet i observationerna jämförelsevis högre för data insamlade på detta sätt, för att de skall rapporteras
som indikationer.
Av omfångsskäl blir studier enligt fallmetoden begränsade till ett mindre
antal objekt eller, företag, men inom varje objekt görs ett större antal
observationer, intervjuer etc. Detta innebär att i en strikt mening gäller
analyser och slutsatser endast respektive företag vid det aktuella observationstillfället. Så är fallet generellt och naturligtvis även för denna studie.
Kunskap om styrsystem, och deras effekter i ett antal företag med väl
dokumenterade styrsituationer, bör ändå vara intressant i ett vidare
perspektiv och den kan ge vägledning för fortsatta studier av företag med
liknande frågeställningar.

"Med utgångspunkt från beskrivninge.n av fenomen i kontext kan sedan
forskare använda resultaten som väglednirzg för ~rbete i andra miljöer.
Vägledningen sker genom att forskaren formulerar en arbetshypotes som
sedan kontinuerligt måste prövas. Arbetshypotesen får därmed aldrig
,karaktären av generell lag utan blir alltid mer eller mindre bunden till
en kontext. De kontextuella villkoren liksom arbetshypotesen kan· dock
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successivt utvecklas i nya studier vilket gör den generellare.", Noren,
1990,..., s 24.

5.3 Syften med denna fallstudie
För att uppfylla syftena med denna undersökning, har konstaterats att den
i kapitel 4 genomförda analysen behöver kompletteras med en empirisk
studie och att denna studie kommer att utföras enligt fallmetoden. För att
kunna ge denna deistudie en lämplig utformning måste först delsyftena
med den klarläggas.
Utgångspunkter vid formuleringen av dessa delsyften är syftena 2 och 3 för
hela studien, som angivits i avsnitt 3.4. Ett av syftena som nämnts där är
att beskriva hur styrningen faktiskt sker och ett annat är att beskriva och
analysera effekterna av denna styrning. Att beskriva hur styrningen går till
är alltså en förutsättning för fallstudier av detta slag men också ett delsyfte
i sig.
Analysen i kapitel 4 är inriktad på att beskriva dels vilka interdependenser
som kan förväntas föreligga i några olika situationer dels förväntade
effekter av olika sätt att fördela och mäta det ekonomiska ansvaret när
dessa interdependenser föreligger.
En fråga är vilka interdependenser som finns inom de studerade företagen
och om de någorlunda väl överensstämmer-med vad som kan förväntas
enligt analysen i kapitel 4.
En annan frågeställning är om de ekonomiska måttens effekter faktiskt
stöder observerade interdependenser och om detta överensstämmer med
analysen i kapitel 4.
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Analysen i kapitel 4 har inte gett svar på frågorna hur starkt stödet av
interdependenser är i de olika fallen eller vilka effekterna blir om måtten
täcker aktiviteter som är vidare än enhetens uppgift. Sådana mått förväntas
förekomma framför allt vid tillämpning av strategien undertryckande av
funktionsansvar.
Ekonomisk styrning är ett större begrepp än fördelning och utvärdering
av ekonomiskt ansvar. I figur 3:4 nämns också andra styrinstrument som
kan tänkas ha effekter. En fråga är om man kan observera indikationer på
andra styrinstrument som har effekter på den aktuella styrsituationen som
observeras, och i så fall på vilket sätt. Dessa frågeställningar kan sammanfattas i fyra primära delsyftena med den empiriska undersökningen,
nämligen:
o Beskriva hur styrningen går till i respektive studerat företag
o Försöka observera vilka interdependenser som föreligger i de studerade
företagen och om de överensstämmer med vad som kan förväntas enligt
analysen i kapitel 4
o Söka efter indikationer på effekter, och "stYrkan" i dessa, för olika sätt
att fördela det ekonomiska ansvaret i de studerade styrsituationerna
o Söka efter indikationer på om andra styrinstrument har effekter .på de
studerade styrsituationerna och i så fall på vilket sätt
För att förstå och rätt bedöma dessa beskrivningar och analyser, är det
viktigt att beskriva de studerade företagen så att styrsystemen kan ses i
sina sammanhang.

"om den kontext som omger ett studerat fenomen beskrivs väl innebär
det möjligheter för olika intressenter att föra över resultaten till andra
miljöer. Det är den djupa förståelse som forskaren kan förmedla via
kontexten som ger möjligheterna till överföring.", Noren, 1990,..., s 24.
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5.4 Förstudie för den empiriska undersökningen
En förundersökning har genomförts i samband med dispositionen för
denna avhandling, nämligen Per Ewing, 1985, Styrning av tillverknings- och

försäljningskedjor. Den har legat till grund för undersökningsplaneringen,
intervjuguiderna etc. Förstudierna för denna avhandling återges här i
korthet.
Förstudien var främst inriktad på de ekonomiska måttens användning i ett
specifikt, vertikalt integrerat företag. Studien omfattade två huvuddelar.
Den bestod dels av beskrivningar och analyser av ekononlisk information
och rapporter som emanerade från ekonomisystemet, dels av intervjuer
med aktörer på olika organisationsnivåer.
Syftena med förstudien var flera. Ett av dem var att skapa en första
överblick av undersökningsområdet, för att få underlag för det fortsatta
arbetet. I förundersökningen analyserades såväl externa som interna
redovisningsrnått. Tidigt kom det fortsatta arbetet att inriktas på de interna
måtten. Undersökningen fokuserades succesivt på styrproblem som är förknippade med enheter där avsikten inte i första hand är att de skall agera
självständigt i den operativa verksamheten, utan snarare att de skall ta
hänsyn till andra sidoordnade enheter. För dessa styrproblem uppfattades
de externa redovisningsmåtten som sådana inte vara av prin1ärt intresse.
Intervjudelen i förstudien syftade bland annat till att belysa hur det
ekonomiska ansvaret fördelas internt och vilka ekonomiska mått som
används.
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Metodmässigt genomfördes intervjuerna som samtal utifrån ett på förhand
upprättat frågeformulär. Intervjuerna bandades och analyserades i
efterhand.
En erfarenhet från intervjuerna med frågeformuläret var att betrakta
frågorna mer som en minneslista över vilka områden som skulle behandlas.
Under samtalen var det viktigast att välja fortsättnings- och fördjupningsfrågor beroende på de svar som erhölls. Annars fanns en tendens att svaren
höll sig på en "teknisk" nivå och inte belyste den intervjuades beteenden
eller värderingar.
En annan erfarenhet var nyttan av att få samma företeelse belyst ur olika
aktörers synvinklar. Många intressanta iakttagelser kan göras när olika
personers uppfattningar ställs mot varandra i intervjusammanhang.
I den internt inriktade delen av förundersökningen beskrevs vilka ekonomiska mått som användes på olika nivåer i företaget. Försök gjordes också
att kartlägga hur dessa användes och aktörernas uppfattning om måtten.
Slutsatserna i denna del kan i korthet sammanfattas på följande sätt.
Förstudien kan ge underlag för slutsatser inom flera områden. Här
begränsas de till de styrningsmässiga. Inom företaget fyller ekonomistyrningen främst en funktion som signalsystem 9ch som ett system för att
skapa motivation. Ekonomistyrningen spelar ingen större roll i företaget
som styrsystem i operativ bemärkelse. Inte helle;rhar det framgått att
systemet skapar direkta beslutsunderlag utan snarare att det signalerar
områden och frågeställningar aktuella för en djupare analys och åtgärd. I
en sådan analys eller utvärdering kan systemet bidra med underlag för en
beskrivning av verksamheten i ekonomiska termer.
Styrsystemet har också andra funktioner i företaget. Det uppfattades som
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om företagsledningen signalerade vilket ansvar och vilka aktiviteter som
bedömdes som viktiga genom de mått som användes för mätning och utvärdering av organisatoriska enheter. Företagets styrsystem föreföll fungera
väl för enheterna i denna funktion i deras sökande efter inre effektivitet.
Med inre effektivitet avses exempelvis en produktionsenhets strävan att
med en given input så effektivt som möjligt producera största möjliga
output. När det å andra sidan gällde enheternas yttre effektivitet,
exempelvis att den output som produceras-också är den som efterfrågas,
så föreföll det som denna yttre effektivitet fick mätas med andra metoder.
Dessa resultat har påverkat studiens inriktning på så sätt att de dels pekat
på den styrsituation som uppkommer vid förekomsten av väsentliga
verksamhetsamband, dels pekat på möjligheten att ha ett brett perspektiv
när styrsituationen väl har observerats. Styreffektema i ett företag
uppkommer troligen

i en kombination av ekonomiska och andra

styrinstrument.

5.5 Materialinsamling
Den valda metoden, fallmetoden, förutsätter en omfattande materialinsamling. I förstudien användes två huvudkällor som visade sig fungera väl.
Under det fortsatta arbetet har det inte framkommit några avgörande skäl
att byta 'typ av huvudkällor.
En första källa är tillgänglig skriftlig dokumentation om företaget som
sådant och dess ekonomiska styrning. Bra allmänna beskrivningar om
företaget och dess verksamhet finns i årsredovisningar, företagstidningar,
produktinforrnationsblad etc. Några exempel på skriftlig dokumentation
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om de styrsystem som utnytqats, är skriftliga systembeskrivningar,
ekonomiska rapporter som används i verksamheten samt internt utbildningsmateria!.
En annan källa, och den viktigaste, är samtal och intervjuer med befattningshavare i organisationen. Detta är huvudkällan för att söka efter
indikationer på hur styrsystemen fungerar i verkligheten, vilka delar som
är viktiga och systemens effekter.
5.5.1 Val av intervjupersoner
En fråga är vilka intervjupersoner som skall väljas. Ett antal olika egenskaper och erfarenheter bör finnas representerade i urvalet. För det första bör
ansvariga befattningshavare för de olika organisatoriska enheterna som
nämns i analysen i kapitel 4 ingå i urvalet . Dessutom bör någon som
representerar systemansvaret för företagets eller enhetens styrsystem ingå.
Slutligen har ansvariga med olika infallsvinklar på samma frågeställning
ofta intressanta synpunkter. För ett studieobjekt, ett företag, skulle detta
innebära följande personer: de som är ansvariga för helheten, de som är
ansvariga för delarna närmast under helheten samt de som är ansvariga för
det ekonomiska styrsystemets utformning och handhavande.
5.5.2 Intervjuerna
Grunden för intervjuernas omfattning är naturligtvis delsyftena med den
empiriska undersökningen. Intervjuerna måste omfatta områden som
möjliggör observationer av sådan art att det blir möjligt att analysera
styrsystemen och dra slutsatser om dem och deras effekter.
Till detta kommer erfarenheterna från förstudien, erfarenheter framförda
av Östman, 1978,... och synpunkter framförda vid interna seminarier vid
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Sektionen för redovisning och finansiering, HHS.
Med hänsyn till dessa utgångspunkter bör samtalen omfatta följande områden.
o Organisatoriskt och ekonomiskt ansvar
o Delaktighet/ansvar utanför den egna enheten
o Ekonomiska styrmedel, användning och effekter
o Besluts- och handlingsrepertoarer och vad som påverkar dessa
o Attityder till styrsystemet
För att säkerställa att intervjuerna och samtalen verkligen skulle komma att
omfatta dessa områden och dokumenteras på ett tillfredsställande sätt,
tillämpades följande rutiner.
Som stöd för intervjuerna utformades intervjuguider. Dessa gavs något
olika utformning för de olika typerna av befattningshavare, eftersom
perspektiven är olika och frågorna bör formuleras utifrån detta. Ett
exempel på intervjuguide framgår av bilaga 1.
Guiderna användes som stöd vid samtalen. För att nå djup och förståelse
vid samtalen var det nödvändigt att ställa kompletterande frågor vid det
enskilda intervjutillfället, beroende på vilka svar som hade lämnats. Intervjuerna/samtalen dokumenterades gel10m inspelning på band. Intervjuerna/samtalen beräknades ta ca 1 - 3 timmar vardera.
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5.6 Val av undersökningsobjekt
5.6.1 Utgångspunkter
Utgångspunkten för val av undersökningsobjekt, företag, var att utifrån
tidigare kännedom och kunskap om olika företag, välja sådana företag som
tillämpar en grundläggande ansvarsfördelning och ekonomisk styrning som
ansluter till de olika strategierna i analysen i kapitel 4. Detta betyder inte
att de olika företagen gör anspråk på att vara typfall eller representera
dessa strategier, men att det skapar förutsättningar för observationer av
olika styrsituationer.
5.6.2 Restriktioner vid val av företag
För att så långt som möjligt hålla undersökningen fri från "störande"
bakgrundsvariabler och ge den en rimlig omfattning, är det dock lämpligt
att införa ett antal restriktioner vid valet av företag. Dessa restriktioner får
i praktiken karaktären av begränsningar för hela undersökningen.
För det första begränsas undersökningen till verksamheter i Sverige. Vid
styrningen av utländska enheter kommer ofta överväganden av juridisk
och skatteteknisk karaktär in. De är inte ointressanta men de komplicerar
analysen mer än nödvändigt.
Med samma motivering begränsas undersökningen till tillverkande industriföretag. Inte för att den studerade styrsituationen skulle saknas i
andra typer av företag eller att den där är ointressant, men ett bredare
urval skulle tillföra ett antal faktorer som i denna undersökning skulle
verka störande.
Företagen skall också ha en sådan volym på verksamheten att en för-
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delning av ansvaret värd namnet är nödvändig. Företagen bör inte befinna
sig mitt uppe i en omfattande förändring av sina styrfilosofier.
Att hitta företag med helt statiska styrsystem är inte möjligt, och intej heller
önskvärt, eftersom det normalt sker en kontinuerlig utveckling av dem.
Däremot är det i det här sammanhanget önskvärt att undvika företag som
befinner sig i en radikal omstruktureringsprocess.- Företagen får gärna ha
genomgått sådana processer nyligen, men de skall då ha hunnit sätta sig
något.
Avgränsningen till svenska verksamheter och andra inom Handelshögskolan i Stockholm pågående forskningsprojekt, gör att företag som
ansluter till den asymmetriska ansatsen ej aktivt har sökts. Skulle det i
något av de studerade företagen finnas inslag aven sådan ansats; kommer
den att analyseras.

5.7 Undersökningens genomförande
Det faktiska urvalet av undersökningsföretag till studien genomfördes
utifrån ovan angivna utgångspunkter och restriktioner på följande sätt.
Med kännedom om flera olika företags organisation och styrsystem bedömdes tre företag, här benämnda som AB Karlsson, AB Nilsson och AB
Persson, som lämpliga studieobjekt. Företagen tillämpar olika strategier för
fördelning av ekonomiskt ansvar. Dessa företag har välvilligt ställt sig till
förfogande i den empiriska studien, vilket tacksamt har tagits emot. Valet
av just dessa tre företag innebär inte att dessa skulle vara de enda tänkbara
eller de mest lämpliga. Däremot innebär det att de uppfyllde de kriterier
som uppställts och därmed saknades anledning att söka efter några andra.

Att företagen redovisas anonymt beror på önskemål från de undersökta -
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företagens sida och det har bedömts att detta inte menligt påverkar undersökningens resultat.
Materialinsamlingen genomfördes sedan på det sätt som beskrivits i avsnitt
5.5.2.

När det gällde det konkreta urvalet av intervjupersoner och hjälp med en
första kontakt, fanns i varje företag en huvudkontaktperson, ofta den
ekonomiansvarige. Hans välvilliga inställning och goda råd var avgörande
för respektive företagsstudies genomförande.
Tidpunkterna för samtalen framgår av beskrivningen av resultaten från
respektive företag. En del intervjuer har tagit längre tid än beräknat, någon
upp till en hel dag. Totalt har ca åttio intervjuer genomförts. Det exakta
antalet intervjuade personer och deras befattningar i anonymiserad form
framgår av bilaga 2.
Resultaten av företagstudierna redovisas i de följande kapitlen.
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Kapitel 6. AB KARLSSON
6.1 Bakgrund
AB Karlsson är dotterbolag i en större koncern och ingår i koncernens
konsumentvarudivision. Företaget ansvarar för produktion, marknadsföring
och försäljning av två huvudgrupper av konsumentvaror inom det kemitekniska området.
Företagets huvudstrategi är att inom respektive produktområde arbeta med
starka varumärken som förknippas med hög kvalitet. Omsättningen var
19S7 ca 325 mkr, antalet anställda 400 och lönsamheten mycket tillfredsställande enligt företagets egen redovisning .
I början av SO-talet var lönsamheten däremot mycket låg om än positiv. En
ordentlig gallring av produktprogrammet och en neddragning av antalet
anställda med nästan 40% vände resultatet som, med undantag aven
svacka i mitten av SO-talet, därefter varit ständigt stigande.
Studien av AB Karlsson genomfördes under åren 1987 och 1988. De
iakttagelser och slutsatser som redovisas här härrör alltså från förhållandena vid denna tid. Sexton personer intervjuades.
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6.2 Verksamhetens karaktär.
Verksamhetens karaktär beskrivs utifrån studerade dokument och utsagor
i samband med intervjuerna. De värderingar som framförs kommer från
dessa källor och är inte resultat av någon analys i denna studie. Detsamma
gäller beskrivningarna av verksamhetens karaktär i de övriga företagen.
AB Karlssons produkter är utpräglade konsumentvaror som mestadels
distribueras via grossist och dagligvaruhandeln. Priset för en enhet av de
olika produkterna ligger nor-malt under 100 kronor. Vissa produkter har
säsongsmässiga efterfrågevariationer, medan andra efterfrågas mer jämnt
över året.
Framför allt en av huvudproduktgrupperna uppvisar mycket kraftiga
säsongsvariationer. Mer än 50% av denna produktgrupps försäljning avser
årets två sista månader. En annan försäljningstopp uppkommer i samband
med påskhelgen.
Gemensamt för alla AB Karlssons produkter är att efterfrågan påtagligt kan
påverkas genom olika typer av pris- och reklamkampanjer. En ny produkt
kan få en snabb spridning och volymtillväxt, tack vare sina goda egenskaper men en ännu bättre introduktion med hjälp av ett väl avvägt marknadsföringsprogr"m. Lyckade lanseringar av nya produkter är naturligtvis
betydelsefulla för företagets lönsamhet. Samtidigt är det svårt att i förväg
säkert förutsäga nya produkters framgång.
Dessa förhållanden samlnantaget gör det svårt att med någon större
säkerhet förutsäga vilken efterfrågan de olika produkterna faktiskt har
några veckor i förväg.

~amtidigt

produkter tillgängliga för leverans.

är det väsentligt att alltid ha färdiga
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Om företagets produkter inte finns tillgängliga för konsumenten vid
köptillfället, är det troligt att kunden i stället väljer en vara av konkurrerande varumärke. En bristsituation har uppstått. Dubbelt allvarligt är detta
om det inträffar i samband med en kampanj eller en nyintroduktion,
eftersom både utebliven försäljning och de nedlagda marknadsföringskostnaderna då kommer andra företag till godo.
Å andra sidan är det viktigt att inte bygga upp för stora färdigvarulager

och därmed binda onödigt mycket kapital i verksamheten. En risk med
stora lager är dessutom att de färdiga varorna inte kan säljas i sitt
ursprungliga skick utan eventuellt måste både omarbetas och förpackas om
för att passa in i en ny kampanj. Alternativt måste gamla kampanjbeteckningar tas bort. En annan risk är att helt enkelt bli sittande med varor
som har blivit mer eller mindre osäljbara. Antalet produkter och varianter
därav uppgår i AB Karlsson till flera hundra.
En kontinuerlig utveckling av nya produkter och en anpassning av de
befintliga produkterna i enlighet med marknadens krav är ett oundgängligt
villkor för företagets framgång. Grundutveckling av nya produkter äger
huvudsakligen rum vid ett laboratorium placerat utomlands och utanför
AB Karlsson. Utvecklingen av förpackningar och arbetet med marknadsanpassning ligger däremot helt inom företagets ansvarsområde.
Marknadsförhållandena påverkar förutsättningarna för en rationell
produktion. Produktionsprocessen består i princip av två steg, dels
tillverkningen av själva produkten, dels förpackningen av densamma.
Produkterna har oftast flytande form, åtminstone i någon del av produktionsprocessen. När man byter produkt i tillverkningsprocessen krävs en
omfattande rengöring av all maskinell utrustning.
Det viktiga i förpackningsledet är att förpackningarna utformas så att de
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passar befintliga maskiner och inte kräver omfattande manuella insatser
eller förorsakar ständiga driftavbrott. Av marknadsfömingsskäl ges
förpackningarna ibland mycket fantasifull utformning, vilket inte alltid är
produktionsvänligt.
Tillverkningskostnaderna består till största delen av råvarukostnader och
kostnader för förpackning, dels då förpackningen i sig, dels arbetet med att
förpacka produkterna. Själva tillverkningen av varan är relativt billig om
man inte tvingas till ständigt återkommande rengöringar. Täckningsbidraget för ytterligare en såld produkt 'är mycket högt, varför produktionen ofta får underordna sig marknadens krav.
Vissa av produkterna, framför allt i den ena av huvudgrupperna men även
några i den andra; tillverkas huvudsakligen av råvaror av standardkaraktär. Dessa råvararor köps på marknader med starkt fluktuerande
priser. Om inköpen sker vid rätt tidpunkt kan råvarukostnaderna reduceras avsevärt.
Företaget har varit och är fortfarande mycket marknadsorienterat. Marknadsfunktionen har haft en stark ställning. På senare år anses en attitydförändring ha ägt rum. Man har börjat beskriva sig som ett marknads- och
produktionsbolag. Därigenom vill man betona att både en effektiv
produktion och en framgångsrik marknadsföring är viktiga delar för
företagets framgång, och att det inte är självklart att marknadssidans
synpunkter alltid ska väga tyngst.

6.3 Organisation
AB Karlsson har en traditionell funktionsorganisation, formellt från 198801-01 men i praktiken under hela undersökningsperioden. Under
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verkställande direktören finns sex funktionsenheter: produktion A, produktion B, marknadsföring, försäljning, personal och ekonomi. De två
produktionsenheterna tillverkar produkter inom var sitt huvudproduktområde.
Produktion A är lokaliserad tillsammans med företaget i övrigt straxt utanför Stockholm. Produktion B och tillhörande färdigvarulager är placerat
ca 40 mil därifrån i södra Sverige. Hos den Stockholmsbaserade produktionsenheten finns också en för hela företaget gemensam inköpsenhet.
Ett särdrag för AB Karlsson är att företaget medvetet inte har någon chef
för marknadsfunktionen utan att VD själv upprätthåller denna befattning.
Till att börja med var detta ·ett provisorium men mycket tyder på att
förhållandet har permanentats.
Under VD/marknadschefen sorterar fyra produktchefer på marknadsenheten. På frågan om vad som är deras arbetsuppgift svarar en av produktcheferna följande

"- att för mina produkter integrera hela kedjan från produktion marknadsföring - försäljning - ut till konsument för den svenska
marknaden. "
Övriga produktchefer framför liknande svar. Produktcheferna rapporterar
direkt till VD men ingår ej i företagets ledningsgrupp.

6.4 Interdependenser
Vid närmare analys av företaget, framträder två typer av betydelsefulla
interdependenser tydligt, dels inom de funktionella områdena, dels mellan
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dem. Följande händelse illstrerar detta.
Strax före intervjuperioden hade företaget lanserat en ny produktgrupp,
som

kom att vida överträffa alla förväntningar. Produktchefen på

marknadsavdelningen fick, genom att följa veckorapporter från säljarna och
genom s k säljcykelmöten med försäljningsansvariga, tydliga signaler om
produktens framgång. Produktchefen och den ansvarige för produktionsplaneringen träffas regelbundet månadsvis. Då revideras försäljningsprognoserna som gäller för rullande 6-månadersperiod. Den kraftiga
försäljningsökningen för den aktuella produktgruppen tvingade fram
omfördelningar i produktionsplaneringen och en ökning av kapaciteten
genom extra produktionsskift. Beslut om dessa åtgärder fattades av
produktionsenheten efter den nya informationen.
Omfördelningar i produktionsprogrammet är en grannlaga uppgift som
kräver samråd även med andra produktchefer, så att de i sin tur kan
anpassa sina marknadsföringsåtgärder, för de produkter som drabbas. Det
är enligt uppgift också viktigt att väga in täckningsbidragen från de
berörda produkterna och effekter av eventuella bristsituationer.
Den slutliga produktionsplanen, som i detalj anger vad som skall tillverkas
var och när under den närmaste 6-veckors perioden, görs inom produktionsenheten. Underlagen för denna är den reviderade försäljningsprognosen, aktuella lagersaldon och fastställda produktionssatser, storlekar och
kostnader, även kallade normkalkyler. Produktionsutfallet följs sedan upp
veckovis inom produktionsenheten. För att slippa överraskningar följer
också enheten för produktionsplanering försäljningsutvecklingen direkt.
I det aktuella fallet fungerade denna process mycket bra enligt uppgifter
från de involverade på olika enheter. Produktionsplanerna fick visserligen
revideras flera gånger, men genom informella kontakter tvärs över
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enhetsgränserna på handläggarnivå var man förberedda på detta.
Det här relaterade händelseförloppet visar på ett antal samordningsbehov
eller områden där en enhets beslut i frågor som berör de egna aktiviteterna
har räckvidd, påverkar andra aktiviteter, utanför det egna området. Genom
denna påverkan kommer beslut inom en enhet att påverka utfallet inom
andra enheter och därför delar de ett riskmoment.
Här framkommer tydligt att produktionsenheten och marknadsenheten
delar drift och volymriskerna. Genom det ömsesidiga beroendet av
varandras beslut för att undvika fysisk brist i färdigvarulagret, delar man
också logistikrisken.
I AB Karlsson finns en fristående försäljningsenhet. Närmast definitionsmässigt är den delaktig i volym och prisrisk på samma sätt som marknadsenheten. Som framgått ovan spelar också försäljningsinformation och
volymer en roll för produktionsplaneringen. Kortsiktiga säljmål, 6 veckor,
beslutas i samverkan mellan marknads- och säljenheterna. Därför är även
försäljningsenheten delaktig idriftrisken.
Formellt ingår inköpsenheten i produktionsenhet A. Enligt uppgift från
båda de involverade cheferna, fattar dock inköpsenheten sina beslut
självständigt. De beslut som han fattar har dock betydelse för aktiviteter
utanför hans område. Tillverkningsenheterna är beroende aven säker
tillförsel av råvaror och förpackningsmaterial. Inköpsenheten är delaktig i
logistikrisken.
Eftersom inköpspriserna för vissa råvaror fluktuerar kraftigt har vissa
produktchefer på marknadsenheten uttalat ett beroende av den aktuella
prisnivån för att kunna fatta rätt beslut om prissättning på marknaden och
marknadsföringsaktiviteter. Detta innebär att inköpsenheten och marknads-
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enheten är involverade i den anskaffningsinriktade delen av prisrisken.
Återstår att analysera det strategiska riskmomentet. Beslut om långsiktiga
kapacitetsförändringar och investeringar är enligt entydiga uppgifter, frågor
på företagsledningsnivå. Om AB Karlsson skulle vilja utvidga sitt verksamhet utanför den befintliga affärsiden, är detta ett beslut som tas inom
koncernen minst på nivån ovanför AB Karlsson.
Produktutvecklingen kan delas upp i två delar, utveckling av helt nya
produkter samt anpassning av nya och gamla produkter till den egna
marknaden. Nyutvecklingen av produkter ligger utanför AB Karlsson, men
framför allt produktcheferna uppger sig ha möjlighet att komma med synpunkter. Det finns kontaktvägar mellan dem och det laboratorium i
utlandet som har huvudansvaret för nya produkter.
När det sedan gäller anpassningen av nya och gamla produkter har det
beskrivits från aktörerna så att besluten ligger hos VD/marknadschefen.
Produktcheferna har förslagsskyldighet angående tillförande

eller

avveckling av produkter. De leder också de konkreta utvecklingsprojekten
och har samordningsansvaret gentemot produktionsenheten i sammanhanget. Framför allt produktion A har en viktig roll när det gäller utformningen av förpackningar så att de också är anpassade för produktionen.
Genom sin ställning som projektledare och genom VDs dubbla roll som
också varande marknadschef, uppfattar flera av produktcheferna att de
åtminstone är mycket nära att i vissa avseenden vara delaktiga i den
strategiska risken.
Vid en jämförelse med analysen i avsnitt 4.5, klassiskt funktionsansvar,
förefaller de interdependenser som kunde förväntas finnas vid en funktionell grundstruktur, också föreligga i AB Karlsson. Förekomsten aven
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separat marknadsavdelning gör att de risker som i analysen burits av
försäljningsenheten här bärs av båda enheterna. Marknadsenheten är i AB
Karlsson mer delaktig i det strategiska riskmomentet än man kunde vänta
sig av analysen.

FOretagsledning

Produktutveckl

Inköp

Produktion

Strategisk
risk

Marknads- Förfäring
säljning

-

Volymrisk
Driftrisk

1-

Prisrisk
Logistik
risk

-r.

Delaktighet i riskmoment
Delaktig tillsammans med annan sidoordnad enhet
Ej delaktig med annan sidoordnad enhet

fig 6:1 Riskfördelning inom AB Karlsson

Det riskmoment där de starkaste interdependenserna finns är volymrisken
som delas framför allt mellan produktions- och marknadsenheterna men
även försäljningsenheten. Flera intervjuade pekar på nödvändigheten av att
på kort sikt uppnå "rätt" produktionsvolym och mix.
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6.5 Ekonomiskt styrsystem
6.5.1 Ekonomiska mått
I AB Karlsson är grunden för de ekonomiska måtten ett bidragskalkyltänkande.
Produktionsenheterna ansvarar för rörliga kostnader i relation till förkalkyl.
I de rörliga kostnaderna ingår direkt material och direkt lön. I förkalkylen
ingår inte kapitalkostnader för maskiner och fabriksomkostnader.
Produktförkalkylen bygger på uppskattad åtgång av råvaror, förpackningar
och arbetskraft. Kostnaden för dessa resurser beräknas utifrån standardpriser som åsätts de olika resurserna utifrån senast kända marknadspris.
Revideringar av standardpriserna sker tertialvis. Produktionsenheternas
ekonomiska ansvar blir alltså att hålla en form av förkalylerad marginalkostnad. Denna kostnad är också det interna avräkningspriset mellan
produktion och marknadsfunktionema.
Det mått som används för utvärdering av produktchefernas ansvar är
"Product Contribution", PC , intäkter med avdrag för det ovan nämnda
produktkostnaderna och kostnader för marknadsföring (media, kampanjer,
exponeringsmateriel osv). En annan benämning på måttet är TB 2. I måttet
ingår inte försäljningsomkostnader men rabatter är fråndragna från
intäkterna. Produktcheferna har olika pe-krav uttryckta för de produktgrupper som de ansvarar för.
En produktchef har alltså flera Pe-krav som skall uppfyllas var för sig.
Produktcheferna har inte rätt att föra marknadsföringsresurser från en
produktgrupp till en annan.
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För försäljningsfunktionen används måttet "Field income", som beräknas
som intäkter med avdrag för försäljnings- och marknadsföringskostnader.
Mycket viktigta kompletterande mått, ja rent av huvudmått, är dock rena
försäljningsvolymer och marknadsandelar.
I företaget används ytterligare tre slags ekonomiska mått. Ett benämns
"Contribution after manufacturing", CM eller TB 1 och avser intäkter med
avdrag för den rörliga tillverkningskostnaden. Inget funktionsansvar är
direkt knutet till detta mått. För att bedöma helheten används två mått
"Gross Trading Profit", GTP, som närmast motsvarar "resultat före finansiella kostnader" och "Return on assets", ROA, avkastning på arbetande
kapital. Ansvaret för de två senare ligger på VD-nivå.
Förutom dessa ekonomiska ansvar som är knutna till produktkalkylen
ansvarar de olika funktionsenheterna för respektive omkostnadsbudget.
Kapitalbindningen i verksamheten mäts huvudsakligen för produktionsenhet A och omfattar då även tillhörande råvaru- och färdigvarulager.
Produktionsenhet A har det direkta ansvaret för denna kapitalbindning.
Ekonomidirektören har uppfattningen att även produktionsenhet B har ett
kapitalbindningsansvar, men detta återspeglas inte i de ekonomiska måtten
eller i den allmänna uppfattningen inom enheten. Bägge produktionsenheterna har ansvar för leveranstillgängligheten för olika produkter. Denna
klassas i olika prioritetsgrad med målsatta miniminivåer. Måttet som
används är leveranssäkerhet i procent för budgeterade volymer.
Marknads- och försäljningsfunktionerna har ansvar för försäljningsvolymer
och marknadsandelar för respektive produkt/ produktgrupp, som alltså är
målsatta.
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De hittills nämnda måtten ingår i företagets budget. Utöver detta arbetar
man med ett system med planeringssamtal mellan närmast överordnad
chef och respektive medarbetare. Vid dessa samtal diskuteras och fastställs
gemensamt en måltavla med ca tio mål som medarbetaren skall uppfylla.
under det kommande året
I måltavlan ingår de ekonomiska målen och den kompletteras dessutom av
ett antal kvalitativa mål. Dessa mål formuleras individuellt för varje medarbetare. En chefs måltavla bildar underlag för hans eller hennes samtal
med sina underställda. Förslaget till måltavla tas dock huvudsakligen fram
av respektive medarbetare. Det är alltså frågan om en dialog och en process som går från båda hållen, både uppifrån och ner och nerifrån och upp.
Uppföljningen av måltavlan sker i kommande års samtal. Processen liknar
den som bland andra beskrivs av Jan Borgbrant, 1990,...
Tanken är att dessa samtal skall äga rum från VD och åtminstone ner till
nivån närmast under funktionschefema, men det är inte alltid så sker,
framför allt inte på de lägre nivåerna.
6.5.2 Planerings- och uppföljningssystem
Planeringssystemet i AB Karlsson utgår från en 3-årig marknadsplan. Med
bland annat denna som grund utarbetas en årlig budget för företaget som
helhet och för de olika produkterna och för enheterna. I budgeten sätts
nivån på de olika ekonomiska mål som tidigare nämnts och enheternas
omkostnadsbudgetar. Rörliga tillverkningskostnader, materiel och löner,
budgeteras inte direkt.
Budgetprocessen karaktäriseras mycket av nedbrytning uppifrån och ner,
även om en dialog med berörda förs. De i budgeten angivna målen gäller
under alla förhållanden, framför allt fastställda resultatmål, i synnerhet på
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aggregerad nivå.
När de intervjuade tillfrågades om vilka delar av det ekonomiska
styrsystemet som spelar någon avgörande roll som planerings- och samordningsinstrument nämndes genomgående två delsystem. Det första och det
som har angivits som det i särklass viktigaste är budgetsystemet. Det
andra verktyget är produktkalkylsystemet.
Grunden för den operativa samordningen finns i den årliga budgeten.
Produkterna som tillverkas i produktionsenhet B är starkt säsongsberoende.
Under drygt två månader säljs huvuddelen av hela årsvolymen.. Utifrån
de planerade försäljningsvolymema sker en grov produktions- och
inköpsplanering. I det sammanhanget spelar produktkalkylsystemet en
viktig roll. Detta innehåller nämligen åtgångstalen för de olika produkterna
med avseende på såväl råvaru och förpackningsåtgång som behov av
arbetskraft och maskintid.
Med dessa underlag kan produktionen planeras så att anläggningarna kan
utnyttjas optimalt. Skulle det i budgeten framkomma behov av ytterligare
produktionskapacitet är det en fråga för företagsledningen, som antingen
fattar beslut om investeringar eller gör andra prioriteringar.
Budgeten samt försäljnings- och produktionsplaner periodiseras månadsvis.
De periodiserade planerna ligger till grund för en detaljerad 6-veckors
planering för försäljning och tillverkning. Tertialsvis görs nya budgetprognoser. Dessa prognoser ligger i sin tur till grund för förändrade detaljplaner. I den operativa planeringsprocessen sker ofta revideringar av
produktionsvolymer och produktionsrnix men resultatkraven förändras ej.
Även om budgetens utfall prognosticeras till att bli sämre än budgeten,
ändras inte de fastställda resultatmålen, framför allt inte på företagsnivå.
Dessa mål skall enligt ledningen i AB Karlsson uppfyllas till varje pris.
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Budgeten och produktkalkylsystemen medverkar huvudsakligen att lösa
samordningsbehoven vad avser resursanskaffning, tillverkningsvolymer
och i viss mån prissättningen av färdiga produkter på taktisk nivå.
Även produktutvecklingen samordnas i viss mån via budgeten. Resurser
avsätts för specifika produktutvecklingsprojekt. Det övergripande ansvaret
tilldelas den produktchef inom vars produktområde projektet faller. För
nya produkter finns tumregler för lönsamheten som produktcheferna har
att uppnå vid lanseringar.
I budgeten anges också investeringsramar för framför allt produktionsan-

svariga. För större investeringsprojekt finns en särskild utgiftsram och
särskilt ansvarig utsedd. Respektive ansvarig har att kontinuerligt följa sina
budgetar och planer. Som underlag för detta finns dels månatliga redovisningsrapporter, dels diverse rapporter som visar den operativa verksamhetens utveckling. De senare rapporterna är ofta betydligt snabbare än
månadsrapporten och visar ofta utfallen i volymer, ibland kombinerat med
ekonomiska siffror.
Ett exempel är veckovis rapportering av försäljningsvolymer och värden
uppdelad på produkter och säljare. Denna rapport finns tillgänglig för
berörda på måndagen i närmast efterföljande vecka. Det är genom denna
typ av färska rapporter som ansvariga på funktionsnivå och därunder kan
kontrollera verksamheten. Den månatliga ekonomiska rapporten uppges av
många på denna nivå fungera mer som en bekräftelse på vad man redan
vet.
Tertialvis görs större genomgångar av det ekonomiska utfallet för företaget
som helhet och dess delar. Dessa genomgångar resulterar i resultatprognoser. Detta arbete leds av ekonomiavdelningen på samma sätt som den
leder arbetet med budgeten.
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För att operativt planera och samordna verksamheten, arbetar man alltså
med ett nätverk av olika tvärfunktionella grupper, som med olika
periodicitet träffas, stämmer av, reviderar och följer upp olika detaljplaner.
Dessa grupper består huvudsakligen av befattningshavare på funktionschefsnivå och närmast under.
Grupperna fungerar mycket självständigt med ett viktigt undantag.
Grunden för uppföljning och bedömning av de olika enheternas operativa
verksamheter är som framgått ofta produktkalkylerna. Dessa revideras
tertialvis av ekonomiavdelningen som därigenom håller ett fast grepp om
funktionsenheterna.

6.6 Belönings och sanktionssystem
Ledningsgruppen i AB' Karlsson, det vill säga de chefer som är direkt
underställda VD, har bonuslön. Denna beräknas i princip både på
företagets och respektive enhets resultat.
Någon formell resultatlön på tjänstemannasidan finns inte med ett
undantag, säljpersonalen. Tvärtom signalerades tydligt att resultatlön för
exempelvis produktcheferna skulle vara "förödande", eftersom deras
resultat i så hög grad påverkades av marknadsförutsättningarna.
En synpunkt som framfördes av ekonomidirektören var att bonuslön kan
ge positiva effekter de första åren, men sedan räknar alla med den och
skulle den då utebli, är risken för negativa effekter mycket stor.
VD uttryckte sin syn på bonussystemet på följande sätt,
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"-Alla skall vara besjälade aven vilja att tillsammans skapa ett resultat.
Gör de det skall de ha någon revenue av det. Goda resultat skapar resurser och frihet att köra sitt eget lopp".
Denna inställning tar sig konkreta uttryck i olika former av uppmuntran
som t ex resor, löneökningar, större resurser till produktutveckling och
olika former av trivselarrangemang.
Flertalet av de berörda är nöjda med systemet, men några enskilda befattningshavare efterlyser ett direkt bonuslönesystem.
På produktionsenheterna har arbetsledare och underställda en viss

resultatlön men då baserad på produktionsresultatet.
Den negativa sidan av belöningssystemet, nämligen sanktioner används
också. Den yttersta åtgärden att byta ut befattningshavare förekommer och
detta kan då ske trots ekonomiskt sett mycket goda resultat. Grunden för
en sådan åtgärd kan då vara VDs uppfattning om personens allmänna
lämplighet som ledare.
Flera medarbetare nära VD uttryckte sin uppskattning av att hC)n vågade
ta i problemen. Exempel på detta förekom också under intervjuperioden.
Även annan, ej så drastisk, feedback framfördes inom organisationen.
Det förefaller som nuvarande VD genomgående har infört ett öppnare
kommunikationsklimat både i positiv och negativ riktning.
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6.7 Effekter av det ekonomiska styrsystemet
6.7.1 Ekonomiska mått och interdependenser

De ekonomiska målen uppges ha stor betydelse inom alla enheter. Graden
och inriktningen varierar dock mellan de olika enheterna. De intervjuade
har tillfrågats om vad de uppfattar som sin uppgift i organisationen och
om sitt ekonomiska ansvar.
Tillverkningsenheterna är främst kostnadsinriktade. De intervjuade anger
som viktigaste uppgifter att

"- hålla förkalkyl och helst sänka kostnaderna", "- Tillverka till rätt pris
- kalkylpris",
"- Jag har en egen målsättning, att tillverka till 80% av kalkylpris ".
Detta är exempel på uttalanden från ledande befattningshavare inom
produktionsenheterna.
Man ger också uttryck för förståelse av marknadens behov, som ofta
påverkar förutsättningarna för en rationell produktion genom krav på
snabba justeringar av produktionsplanerna. Strävan är att kunna tillgodose
marknadens behov inom ramen för fastställda produktkalkyler. Om detta
inte går, är det inte givet vilken aspekt som väger tyngst. Tidigare uppges
marknadsaspekten ha varit viktigast.
Chefen för produktionsenhet A anger att han har tekniskt ansvar för
produktionsanläggningarna. Dessutom ansvarar han för inköp, förråd,
tillverkning, förpackning, lager och expediering av produkterna samt teknisk service och produktionsteknik. Ansvaret omfattar också att hålla förädlingskostnaderna så låga som möjligt.
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Inköpsfunktionen har huvudansvaret för anskaffning av råvaror och
emballage. Kostnaden för detta drabbar senare led i form av standardpriser, som justeras periodiskt och ligger till grund för produktförkalkyler.
Om den verkliga anskaffningskostnaden understiger standardpriset under
perioden ändras ändå inte priset utan skillnaden förs till ett inköpsdifferenskonto som sedan avslutas mot resultaträkningen totalt. Detta innebär
att de enskilda produkterna inte tillgodoräknas eller belastas med dessa
differenser. Historiskt sett har differenserna för enskilda råvaror stundtals
varit väsentliga och då för det mesta positiva, det vill säga standardpriset
har varit högre än det verkliga inköpspriset.
Observationer som gjorts indikerar en mycket stor irritation över detta
förhållande mellan vissa produktchefer å ena sidan och framför allt
inköpsansvarig och ekonomidirektören å den andra. En produktchef anser
t o m att beslut vad gäller nlarknadskampanjer kunde ha blivit annorlunda, om inköpsdifferenserna fått slå igenom i produktkalkylema.
Marknadscheferna uppger att deras ansvar i princip omfattar olika
produktgrupper. Dessa skall ha en klart mätbar konsumentfördel och vara
lönsamma. Varumärkena skall ha en stark ställning på marknaden. Ett sätt
att uttrycka saken är att ansvaret är kopplat till produkten, dess egenskaper
och kommunikationen med marknaden och inte till försäljningsarbetet.
En av cheferna på säljsidan uttryckte sitt ansvar på följande sätt:

"-Största möjliga volym till så bra priser som möjligt för så låg
försäljningskostnad som möjligt."
Sammantaget uttrycker alltså de tillfrågade att de är ekonomiskt ansvariga
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för var sin del av hela förädlingskedjan och att de inom denna skall vara
så effektiva som möjligt.
Eftersom de ekonomiska måtten konstruerats utifrån ett bidragskalkyltänkande, saknas en insikt i den totala lönsamheten hos de olika funktionsenheterna. Inte någon av de intervjuade på funktionsnivå ansåg sig ha en
bra bild av lönsamheten per produkt eller produktgrupp efter avdrag för
totala kostnader. Det är först i årsbudgeten och på ledningsgruppsnivå sonl
den totala lönsamheten framkommer och då för företaget som helhet.
För att i någon mån motverka detta, tillämpas en strikt budgetsyn enligt
vilken de olika delarna absolut måste nå upp till sina mål, och eventuella
avvikelser från budgeten hanteras av företagsledningen eftersom den och
enbart den har helhetsperspektivet.
En annan effekt av bidragskalkyltänkandet är att man på enhetsnivå
prioriterar det operativa perspektivet. Ett exempel på detta är att kapacitetskostnader för anläggningstillgångar som används i verksamheten inte
ingår i de ekonomiska måtten. Alla beslut som påverkar sådana kostnader
ligger på företagsledningsnivå, även om förslag och synpunkter välkomnas
från enheterna.
Flera intervjupersoner är kritiska till delar av de effekter som bidragstänkandet leder till. Eftersom kapacitetskostnader för maskiner inte ingår i de
ekonomiska måtten, påverkas inte produktionsenheternas resultat av
variationer i maskinernas utnyttjandegrad. Flera intervjuade inom
produktionsenheterna tror att en ändring på den punkten skulle innebära
en ökad effektivitet.
Det uppges också att när man tills helt nyligen mätte och utvärderade
produktionseffektivitet i tillverkningen, utlämnades även kostnaden för
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kollektivanstälIdas tid när maskinerna stod stilla till följd av produktionsomställningar, rengöring av maskiner, driftavbrott och underhåll. Nyligen
har man börjat intressera sig för sådana kostnader, medan maskinernas
beläggningsgrad fortfarande är relativt ointressant på funktionsnivå.
För samtliga chefer på funktionsnivå är det mycket viktigt att hålla
budgeterade nivåer. Starkast framkommer detta hos marknadscheferna vars
ekonomiska mål också ger dem en klar resultatorientering.
Försäljningsenheten har inte samma attityd till den ekonomiska delen av
verksamheten. Här är planerad volym på kort sikt, per säljcykel om 6veckor, det viktigaste. Det kan, enligt uppgift, till och med förekomma att
försäljare när de uppnått sin kvot för innevarande försäljningscykel, avstår
från affärer för att återkomma i nästa säljcykel. I vart fall tycks viljan att
överträffa satta säljmål vara mindre än att nå upp till dem.
För att stärka resultatinriktningen för säljkåren har man börjat med försök
att mäta resultat istället för volym och intäkter. Utfallet av detta varierar.
Den för försöken ansvarige anger att det förefaller som att acceptansen av
resultatmätning varierar med försäljarnas ålder och tid i företaget. Yngre
säljare och sådana med mer formell ekonomi utbildning förefaller vara
betydligt mer positiva än andra. I denna grupp uppges försöken ha givit
mycket positiva resultat.
Sammantaget tolkas de olika svaren från samtalen så, att de ekonomiska
måtten som tillämpas, fokuserar beslutsfattarna på funktionsenhetsnivå i
AB Karlsson på den inre effektiviteten. De ekonomiska måttens utformning
medför inte att de intervjuade personerna, av denna anledning, i någon
väsentlig omfattning tar hänsyn till de interdependenser som föreligger
enligt avsnitt 6.4.
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Ovanstående slutsats överensstämmer väl med vad som kunde förväntas
enligt den teoretiska analysen i avsnitt 4.5 Utryckt grafiskt på samma sätt
som tidigare ser stödet från sättet att fördela ekonomiskt ansvar ut på
följande sätt:

Företagsledning

Produktutveckl

Inköp

Produktion

Marknads- Förfäring
såljning

Strategisk
risk
Volymrisk
Driftrisk
Prisrisk
Logistik
risk

-t

Delaktighet i riskmoment
Delaktig tillsammans med annan sidoordnad enhet
Ej

delakt~g

med. ·annan enhet

Delaktighet som ej stöds av ekonomisk ansvarsfördelning

fig 6:2 De ekonomiska måttens stöd av interdependenser inom AB Karlsson
Styrkan i de olika funktionsenheternas ekonomiska inriktning tycks enligt
olika indikationer variera. Den tydligaste indikationen är den från
försäljningsavdelningen, som diskuterats ovan. En tolkning av denna är att
ju större frihetsgrader det ekonomiska måttet innehåller, resultatansvar
innebär en frihet att välja kostnad och intäktsnivåer, desto starkare
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inriktning på att uppfylla målet.
Indikationer från tillverkningsenheterna tolkas som att om man enbart har
ett begränsat kostnadsansvar, så är frihetsgraderna mindre och man
kommer istället att inrikta sig på att uppfylla de kvalitativa produktionstekniska målen medan de ekonomiska målen upplevs mer som begränsningar.
Detta skall inte tolkas som att dessa enheter har en lägre engagemangsnivå
eller lägre effektivitet, men det ekonomiska ansvaret har en mindre
betydelse för dessa enheter.
En skillnad mellan AB Karlsson och beskrivningen i avsnitt 4.5, är att det
inom AB Karlsson inte äger rum någon produktutveckling inom en egen
enhet. Den utveckling som sker är mer att se som anpassning av produkterna till 'den svenska marknaden. Detta sker i projektform med produktcheferna som ansvariga. Det ekonomiska måttet som används är
kostnader för respektive projekt. Detta mått stödjer inte på något sätt de
riskmoment som enligt den tidigare analysen kan förväntas vara förknippade med utvecklingsverksamhet. Å andra sidan, genom att produktcheferna är projektansvariga finns ett visst stöd för de moment av volymrisken som delas av utvecklings och marknadsföringsverksamheterna.
I AB Karlsson används också en uppsättning mått för kapitalbindningen
i företaget. Chefen för produktionsenhet A uppger att han också har ett
ansvar för lagervolymer och servicegrad.
Inköpsfunktionen har ett ansvar för att insatsvaror alltid finns tillgängliga.
Dessa mål uttrycks inte i ekonomiska termer utan i fysiska termer som att
ett visst antal veckors förbrukning/åtgång måste finnas tillgängliga. På
frågan om marknadsenhetens ansvar i sammanhanget, svarar en ledande
befattningshavare på produktionsenhet A att
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"- detta är ej marknadsavdelningens problem."
Produktionsenhet A styr alltså tillgången i lager på deras produkter. Detta
förhållande väcker irritation hos produktcheferna som ibland oväntat råkar
ut för bristsituationer på enskilda produkter, samtidigt som de i värsta fall
kör en marknadsföringskampanj för denna produkt.
För produkter som tillverkas av produktionsenhet B anger den ansvarige
produktionschefen och ekonomidirektören att ansvaret ligger på produktchefen, men denne har motsatt uppfattning. Resultatet blir att ansvaret för
detta färdigvarulager faller mellan två stolar. En överslagsmässig kalkyl
gav vid handen att kapitalbindningen i detta lager kunde vara upp till
några miljoner kronor större än nödvändigt.
Ekonomidirektören framförde vid intervjutillfället att han generellt var
mindre nöjd med produktchefernas känsla för kapitalbindningen.
I marknadsförarnas verksamhet ingår att arbeta med olika typer av reklam
och exponeringsartiklar. Dessa är ofta specialdesignade för speciella
marknadsföringskampanjer. Enligt ekonomidirektören är det inte ovanligt
att sådant materiel blir liggande och inte användes fullt ut. Detta ofta för
att man alltid beställer med "säkerhetsmarginal" och man är fartblind.
Totalt uppgår dock detta lager till ett inte oväsentliga belopp.
Ett annat område är kapital bundet i kundfordringar, där marknads- och
försäljningsenheterna inte känner något direkt ansvar, eftersom det ingår
i de ekonomiska måtten för dem.
Intuitivt uppger flera produktchefer att nuvarande förhållanden när det
gäller ansvar för kapitalbindningen, inte är riktigt bra och skulle själva
kunna tänka sig ett utökat ansvar. Bland annat så upplever man att företa-
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get i allmänhet och de själva i synnerhet har dåligt grep över hela logistikkedjan. Tolkningen av alla dessa indikationer är att genom användandet av
fysiska mått, stöds inköpsenhetens och produktionsenhet A's delaktighet
i logistikrisken men ej övriga enheters.
En fråga som kvarstår i sammanhanget och som inte klart gått att få
besvarad är vad som händer när de ekonomiska målen och de fysiska
lagermålen kommer i konflikt med varandra.
På frågan om vilka mål som är de viktigaste, uppges genomgående de

ekonomiska. De fysiska målen har karaktären av restriktioner som skall
satisfieras. Därutöver är den primära inriktningen att hålla nere tillverkningskostnaden. Hos inköpsenheten uppges en egen ambition att
minska förrådsbindningen ytterligare utöver de mål som angivits ovanifrån. Tolkningen här blir att visserligen stöds delaktigheten i logistikrisken,
men stödet är inte speciellt starkt.
Inköpsenheten tycker att det är svårt att formulera entydiga mål för dem.
Ett av målen är alltså att säkerställa tillgången på råvaror och förpackningsmaterial för produktionens behov och samtidigt ej binda mer kapital i förrådsvaror än nödvändigt. Praktiskt innebär det att man syftar till en liten
förrådslängd i veckor utan att riskera att bristsituationer skall uppstå.
Ett annat mål för enheten är att inköpspriserna skall vara så låga som
möjligt. För v~ssa standardprodukter kan man följa världsmarknadsprisernas utveckling och se om inköparna köper i topparna eller dalarna. Annars
är det svårt att bedöma om inköpspriset borde vara 55 eller 50 öre för en
förpackningsdetalj.
Svårigheterna att formulera klara mål och mäta dessa innebär att inköpschefen upplever att han i utvärderingsammanhang lever i ett vakuum.

109

Han får sällan negativ kritik, med undantag för behandlingen av inköpsdifferenser. Å andra sidan har han svårt att på ett konkret och trovärdigt
sätt påvisa att inköpsverksamheten sköts särskilt effektivt.
Betoningen av den operativa verksamheten för funktionsenheterna är enligt
VD helt medveten från företagsledningens sida. Den vill behålla det
strategiska och taktiska helhetsperspektivet för sig självt. Ledningen ser
gärna att förslag kommer underifrån men de slutliga avvägningarna och
besluten vill man själv stå för.
Innan den nyss genomförda organisationsförändringen stod VD inför ett
val. I den tidigare organisationstrukturen var marknads- och försäljningsenheterna sammanslagna. Däremot var denna del av verksamheten uppdelad
i två sektorer, en för produktgrupp A och en för produktgrupp B, alltså en
form av produktorienterad organisation. Ännu längre tillbaka var A och B
två separata företag.
Två huvudskäl anges ligga bakom utvecklingen. I ett första stadium var en
ren kostnadsrationalisering önskvärd. De två företagen behövde inte var
sin ledning och administration. I ett andra stadium ville VD, enligt egen
utsago, inte ha flera kulturer inom AB Karlsson, och därför upphörde sektorsindelningen helt.
De intervjuade uppger att de tycker att det ekonomiska styrsystemet i
allmänhet och de ekonomiska mått som de utvärderas efter i synnerhet är
riktiga. Bakom en del personers uttalanden kan man skymta en inställning
av "-att gilla läget", vilket tolkas som att detaljer kunde vara annorlunda
men att i stort fungerar systemet bra.

"- Det viktiga är att slåss bättre på marknaden. "
"- Styrsystemet fungerar tillräckligt bra. Förändringar
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av styrsystemet är inte den för företaget viktigaste frågan. "
är exempel på uttalanden. Det enda stora undantaget gäller som ovan
redovisats inköpsenheten.
Generellt finns det dock ett sug efter snabbare, enklare och mer detaljerade
informationssystem. Detta avser då inte det traditionella redovisningssystemet utan delsystem som leverar information som används i den operativa styrningen, som försäljningsvolymer uppdelade på olika kundgrupper, lättare tillgång tilllagersaldon etc.
AB Karlsson har alltså valt att gå från en produktorienterad struktur och
styrmodell till en funktionsorienterad sådan. När den senare modellen här
har studerats, så framkommer tydliga indikationer som tolkas så att det
förekommer samband och effekter som väl stämmer överens med
beskrivningen under avsnitt 4.5. Enligt denna beskrivning och vad som
observerats i studien, stöds inte samordningen i företaget i någon
avgörande grad av sättet att ekonomiskt mäta och utvärdera enheterna.
Nästa fråga är då om det finns indikationer på att andra styrinstrument
stödjer förekomsten av interdependenser och i så fall på vilket sätt.
6.7.2 Andra styrinstrument och interdependenser
Samtalen med olika befattningshavare i företaget gav en entydig bild av att
inom ett antal områden ägde en långt gående samordning rum, trots att
detta inte stöds av det ekonomiska styrsystemet som visats i föregående
avsnitt. Det är framför allt inom två områden, samordning av produktionsvolymer och produktionsmix samt anpassning av nya och befintliga
produkter, som samordningen sker.
Attityderna mellan företrädare för olika funktioner har enligt flera
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intervjupersoner radikalt förändrats under de senaste åren. Tidigare präglades umgänget i grupperna av misstänksamhet och revirbevakning. Detta
var vid intervjutidpunkten förändrat. Arbetet präglades mer aven vilja att
hitta lösningar som gagnade helheten. På direkt fråga om vad som låg
bakom denna förändring uppgavs i huvudsak två faktorer. En angavs som
nuvarande VDs personliga ledarstil som betonar behovet av att hantera
relationer och konflikter.

"- Vi är beroende av varandra och kan lära av varandra samtidigt som
vi har ett personligt ansvar."
Den andra faktorn som angavs var vissa personförändringar på marknadsenheten. Grundiden från företagsledningen är att den operativa samordningen skall ske i samförstånd.

"- Det vore livsfarligt att låta produktcheferna styra tillverkningsvolymerna."
Attitydförändringen är, enligt uppgift, initierad av företagsledningen. Inslag i förändringsprocessen, förutom de som tidigare nämnts, är en särskild
nyhetsbulletin för chefer och olika former av chefskonferenser. Båda
inslagen fungerar som kommunikationskanaler för företagsledningen när
den vill föra ut sitt budskap om behovet av samarbete och förståelse inom
organisalionen.
Effekterna av det som beskrivits är tydligast i relationerna mellan marknadsenheten och produktionsenhet A, som alltså är lokaliserade till samma
ställe. När det gäller relationerna mellan huvudkontor och produktionsenhet B, lokaliserad 40 mil därifrån, så pågår samma process men den har
inte hunnit lika långt och förefaller inte heller vara lika omfattande. Flera
intervjuade har uppgivit det fysiska avståndet som en väsentlig faktor i
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sammanhanget. En förklaring som anges är att samarbetet inom huvudkontoret påverkas av dagliga oplanerade kontakter i korridorer, lunchrum
etc. Det är också lättare för exempelvis en produktchef att "gå en sväng"
ut i produktionen och färdigvarulagret när det ligger på 50 meters avstånd
än när det är 40 mil.
Ett annat exempel på fungerande grupper på mellannivå är produktförbättringsarbetet som drivs i projektform med en produktchef som ansvarig
inom de av företagsledningen givna ramarna. Framgången i detta arbete
bygger också mer på attityderna hos de inblandade, en ökad förståelse för
varandras roller och i vilka skeden man behöver komma in i processen.
Även här har en väsentlig förbättring inträffat enligt de inblandade.
Orsakerna är de samma som tidigare nämnts.
I ett avseende upplever dock vissa mellanchefer ett visst vakuum. De
tycker klart att belöningssystemet trots allt är lite väl trubbigt och framför
allt saknar de morötter. De ser med viss avundsjuka på högre chefsnivåer
som har regelrätt resultatlön. Samtidigt återkommer resultatlönen hos de
kollektivanställda som har en viss del enligt avtal. Kvar blir alltså en grupp
i mitten vars lön inte har några direkta kopplingar till årsresultatet. Andra
chefer på mellannivå instämmer i och för sig i sakförhållandet men inser
att det är svårt att göra något annat och accepterar situationen som den är.
Företagsledningen anser att mellanchefema inte så direkt kan påverka sitt
eget utfall så att resultatlön är motiverat. Det är helt enkelt för många
faktorer utanför deras kontroll som skapar resultatet för exempelvis
produkt.
Vilka konsekvenser avsaknaden av resultatlön exakt ger har varit svårt att
kartlägga. Området är delvis tabubelagt. Det förefaller dock som att det
skapar en gräns inom företaget, vi och dem. Beroende på vilken sida av
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gränsen man befinner sig ökar eller minskar identifikationen med företaget,
vilket i sin tur påverkar de anställda att göra "det där lilla extra" och även
benägenheten att byta anställning.
VD uppger att det är en medveten strävan att balansera de olika funktionsenheterna mot varandra. Tidigare var marknadsenheten dominerande
och produktionsenheterna upplevde att de bara hade att rätta sig efter
marknadsförarnas krav. Detta förhållande är i dag ändrat. Om marknads
och produktionsenheterna inte kommer överens, vilket uppges som sällan
förekommande, så hänskjutes frågan uppåt. VD har då lätt, att i sin dubbla
roll som även varande marknadschef, gå in och fatta beslut.
Marknadsfunktionen och produktcheferna anger i flera sammanhang sig
själva som initiativtagare och samordnare. De tycker att de har en mer
central roll än vad det ekonomiska styrsystemet ger uttryck för. Det gäller
områden som produktutveckling, produktionsplanering och liknande, ja
någon form av helhetsansvar för respektive produktgrupper. De själva och
deras kolleger inom andra funktionsenheter uppfattar det så.
VDs dubbla roll komplicerar situationen för produktcheferna.

"- Han är i och för sig bra men jag skulle vilja ha mer tillgång till honom."
Strävanden att hålla tillbaka produktcheferna genom det ekonomiska
styrsystemet och begränsningar i deras beslutanderätt är medveten från
företagsledningens sida.
Företagsledningen är dock inte helt nöjd med beteendet i organisationen.
VD har uppfattningen att underställda ofta väntar med ställningstaganden
tills de hört hans uppfattning. Denna bildar sedan utgångspunkt för den
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fortsatta diskussionen. Han efterlyser att fler har en självständig uppfattning i förväg och vågar sticka ut huvudet.
Tolkningen av observationerna redovisade i detta avsnitt är, att företagsledningen medvetet använder kompletterande styrinstrument för att
försöka tillfredsställa det samordningsbehov som finns i organisationen.
I denna studie kan man urskilja åtminstone tre olika instrument som han
använder för att åstadkomma detta. Utan inbördes rangordning så är det
första instrumentet en medveten påverkan av värderingar och attityder för
att åstadkomma en kultur som är positiv till samarbete över funktionsgränserna. Med stöd av denna kultur uppmuntras aktivt olika typer av
samordningsgrupper på mellanchefsnivå, som har till uppgift att hantera
den operativa verksamheten. Slutligen stöds samarbetssträvandena på
ledningsgruppsnivå genom belönings/sanktionssystemets utformning och
användning.
Ett medel för företagsledningen att sprida sina budskap är att medvetet och
aktivt arbeta med olika kommunikationskanaler och kompletterande
målstrukturer.
I undersökningen finns många indikationer på att strävanden till vissa

delar varit framgångsrika, framför allt när det gäller samarbetet mellan de
enheter som finns inom ramen för Stockholmsanläggningen. Samtidigt
finns andra tydliga indikationer på att i vissa avseenden uppnås inte de
önskade effekterna.
Belönings-/sanktionssystemet uppfattas

enligt utsagorna

tveeggat.

Samordningen med verksarrLheten i produktionsenhet B uppfattas av flera
irlblandade som inte helt lyckad. Det finns också en del områden i
relationerna' mellan produktcheferna och övriga organisationen, där
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åtminstone en del berörda har uppfattningen att samarbetet kunde vara
bättre.
När den önskade samordningen inte kommer till stånd får detta negativa
effekter allt ifrån direkt mätbara överlager av färdiga produkter till mera
svårvärderade spänningar i organisationen.
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kapitel 7 AB NILSSON
7.1 Bakgrund
AB Nilsson är verksamt inom elektronikbranchen och bildar ett av de
viktigare affärsområdena i en större svensk koncern. Verksamheten bedrivs
inom ett antal mer eller mindre näraliggande affärsenheter. Fyra av dessa
är baserade i Sverige. Affärsområdet Nilssons omsättning 1988 mättes i
miljarder kronor. Antalet anställda uppgick samma år till ett antal tusen
personer.
Verksamheten har byggts upp under de senaste 10-15 åren. Från början
skedde detta genom företagsförvärv. Därefter har verksarrLheten utvecklats
genom avknoppning av nya verksamhetsområden. Utvecklingen har
präglats aven period med allvarliga lönsamhetsproblem i moderkoncernen.
AB Nilsson och dess affärsenheter har tvingats växa av egen kraft.
Lönsamheten har varierat. De senaste åren har för AB Nilsson utmärkts av
en mycket kraftig expansion och lönsamhetsförbättring. Denna utveckling
är ojämnt fördelad mellan affärsenheterna. Vissa uppvisar en närmast
explosionsartad utveckling medan andra utvecklats mera blygsamt.
Inom AB Nilsson har undersökningen varit inriktad på verksamheterna i
Sverige. Studieobjekt har varit de olika affärsenhetema, deras interna
samband och styrning. AB Nilsson i sig och sambanden mellan de olika
affärsenheterna har inte studerats. Däremot har några ledande befattningshavare inom AB Nilsson intervjuats, för att belysa gemensamma drag i de
olika affärsenheternas miljö och styrfilosofi.
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Materialinsamlingen genomfördes 1988/89 och omfattade 25 intervjuer.
Inom affärsenheterna har intervjuerna i princip omfattat affärsenhetschefen
samt hans närmaste chefer inom teknikutveckling, produktion, marknadsföring och ekonomi.

7.2 Verksamhetens karaktär
Grunden för verksamheten utgörs av ett gediget och inom vissa områden
unikt tekniskt know-how.
I tre av affärsenheterna består produkterna huvudsakligen av tekniska
system, ofta av betydande storlek. För de mest komplexa systemen kan
ordersumman uppgå till flera hundra miljoner kronor och leveransperioden
omfatta flera år. Kunderna utgörs då av systemoperatörer, både offentliga
och privata.
En av affärsenheterna sysslar med en typ av konsumentkapitalprodukter
där en enhet i konsumentledet har ett pris av 15-20.000 kr. Konsumenten
kan använda dessa produkter med'hjälp aven typ av system som levereras
aven annan affärsenhet inom AB Nilsson, men de två produkterna är inte
på något sätt direkt beroende av varandra.
En stor andel av affärsenheternas produkter säljs på export under hård
internationell konkurrens. Ett av AB Nilssons främsta konkurrensmedel är
produkternas teknikinnehåll, ibland i relation till priset.
Inom vissa områden anser man sig vara världsledande. Detta innebär att
teknisk forskning och utveckling samt kommersialiseringen av denna, är
avgörande för företagets överlevnad och framgång.
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Utvecklingen av nya affärsområden bygger i grunden på nya tillämpningar
av det tekniska kunnandet. Rent praktiskt har det ett antal gånger gått till
så att några tekniker med kunnande inom ett specifikt och som man
bedömt affärsmässigt intressant område knoppats av. Kring dessa har man
sedan byggt upp en kommersiell kompetens och avdelat nödvändig
produktionskapacitet. Några av de nuvarande affärsenheterna är exempel
på framgångsrika avknoppningar.
Moderkoncernen kännetecknas enligt många, aven mycket stark teknikkultur. Inom AB Nilsson finns också starka inslag av denna, men är där parad

med en ordentlig portion av marknadsinriktning. En förklaring till detta
som uppgivits, är att verksamheten är relativt ung och många befattningshavare har rekryterats externt.
Som redan angivits, är ledtiderna i de systemförsäljande affärsenheterna
relativt långa. Detta innebär att produktionsenheterna har goda förutsättningar för produktionsplanering. En systemaffär innehåller alltid en del,
ofta betydande, teknikutveckling och anpassning. Den trånga sektorn
tidsmässigt uppges vara att hålla tidsplaner i detta avseende. Flera
affärsenheter upplever att kunderna tycker att

"- vi levererar tekniskt bra system, men leveranserna är ofta försenade."
I en av affärsenheterna är systemen förknippade med särskilt omfattande
utvecklingsarbete. Kunderna accepterar stora förskottsbetalningar för dessa
system, varför denna affärsenhet binder mycket litet eget kapital. Normalt
sett innebär annars de långa leveranstiderna och den höga tekniknivån en
inte oväsentlig kapitalbindning i rörelsekapital.
En betydande del av kostnaden för ett system utgörs av utvecklings och
anpassningskostnader.
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I affärsenheten som ansvarar för konsumentprodukten är förutsättningarna

annorlunda. Antalet affärer är betydligt större. För de andra affärsenhetema kan antalet affärer per år mätas i hundratal. Här är det fråga om
ett antal potenser fler. Antalet tillverkade enheter är också betydligt fler.
Teknikutveckling är ett viktigt område här också, men det handlar mer om
att utveckla en modell/variant av produkten för serieproduktion. Någon
individuell kundanpassning sker i princip inte. Efterfrågan varierar över
tiden för olika produktvarianter och marknader, varför produktionsplaneringen här sker med kortare tidshorisont än för övriga affärsenheter.
Produkterna säljs via egna eller närstående försäljningsbolag. Dessa
försäljningsbolag säljer ofta andra av moderkoncernens eller närstående
bolags produkter. Försäljningsbolagen fungerar ofta som lokala grossister
för detaljister inom ett geografiskt område.
Detaljisterna i sin tur tillhandahåller också konkurrerande produkter, varför
AB Nilssons konsumentprodukt måste finnas tillgänglig vid köptillfället.
Risken är annars stor att konsumenten väljer en produkt av annat märke.

7.3 Organisation
De olika affärsenhetema utgör egna organisatoriska enheter med totalansvar för utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning inom sina
respektive verksamhetsområden.
Den organisatoriska strukturen överensstämmer inte med den juridiska.
Som redan angivits finns det ett antal försäljningsbolag till AB Nilsson eller
till moderkoncernen. Deras uppgift varierar från att vara försäljningsans-

120

variga för specifika geografiska marknader till att vara representationskontor, som har att förmedla kontakter till Sverige. De olika affärsenheterna
ansvarar dock alltid för hela kedjan fram till slutkund eller detaljist.
Inom respektive affärsenhet tillämpas en funktionell organisation efter
ungefär samma grundmodell. Denna modell består i huvudsak av
funktionsenheter med ansvar för teknik, produktion, marknadsföring. och
administration.
Teknikenheterna svarar för dels teknisk utveckling av nya produkter och
dels anpassning av befintliga produkter efter individuella kundönske~ål.
I enheterna med systemförsäljning är inslagen av direkt kundanknuten
utveckling ofta mycket stort.
I d'e mest extrema fallen utvecklas ett helt system exklusivt för en enda
kund. Vid tidpunkten för upprättandet av kontraktet, finns ingen färdig
produkt, utan en kravspecifikation över ett system, som AB Nilssons
affärsenhet åtar sig att utveckla inom en viss tidsrymd. Det är främst i
sådana affärer som några intervjuade uppger att man har problem att hålla
tidsramarna.
I andra fall har man ett grundsystem, men varje individuell leverans kräver
specifik teknisk inställning och trimning i överensstämmelse med kundens
önskemål och förutsättningar.
Varje affärsenhet hade vid undersökningstillfället sina egna produktionsanläggningar. Detta har inte alltid varit fallet, utan är resultatet aven
utveckling under den senaste femårsperioden. Före den var all produktion
samlad under ett ansvarsområde där en anläggning kunde tillverka
produkter åt flera vad som då motsvarade affärsenheter.
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Produktionsanläggningarna är, för samtliga enheter, fysiskt skilda från
resten av enheterna. Avståndet mellan produktionsanläggning och
affärsenheten i övrigt varierar från cirka 10 mil upp till 50 mil.
Ansvaret för anskaffning av insatsvaror, komponenter etc. delas mellan
produktiqnsenheterna och en för AB Nilsson gemensam inköpsenhet.
Denna inköpsenhe,t sluter ramavtal, varefter de olika enheterna gör avrop
inom ramen för dessa. Vissa detaljer som är unika för bara en produktionsenhet, kan denna själv köpa direkt.
Marknadsenheternas ansvar varierar lite mell,an affärsenheterna. I de
systemförsäljande enheterna har marknadsenheterna också det direkta
försäljningsansvaret. Vid stora kontrakt fattas dock besluten på ledningsgruppsnivå. När det sedan gäller genomförandet av ett kontrakt bildas ofta
mer eller mindre formella projektgrupper ~ed folk från teknik, produktion
och marknad.

~roj~ktledningen

marknadsenJ1et~n

för en sådan grupp kommer ofta från

men också från teknikenheten.

Att, projektledaren, kommer från en specifik avdelning innebär inte.givet att
projektet är

d~nna

enhets

prim~ra

ansvar. I stället är

norm~lfallet,

åtminstone vid stora systern, att projektet är företagsledningens och hela
företagets ansvar.
I konsumentproduktenheten anges

marknadsenheten~

roll vara mer

övergripande och stödjande. Den direkta bearbetningen av .respektive
marknad sker av försäljningsbolagen.

Marknadsenhete~

skapar förut-

sättningar för detta genom olika program etc. Marknadsenheten upplever
också sig som företagets öra mot kunden, som sapunanställer och
vidarebefordrar kundernas långsikti~a önskemål på produkten till utvecklingsenheten och de kortsiktiga behoven som underlag för produktionsplanering~n

till produktionsenheten.
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7.4 Interdependenser
De samband som diskuteras här avser sådana som finns inom varje
affärsenhet, interdependenser mellan affärsenheterna är som tidigare
påpekats, ej föremål för undersökning i denna studie. På samma sätt som
tidigare skiljer sig de systemförsäljande affärsenheterna något från enheten
med konsumentprodukten.
Vid intervjuer med representanter för de systemförsäljande enheterna
framstår samarbetet i de olika projekten som mycket viktigt. Enligt
beskrivningar går det till på ungefär följande sätt.
Projekten består i allmänhet av två delar. Först kommer offertdelen som
innefattar skiss till teknisk lösning, själva offerten, förhandlingar och i bästa
fall avslut. Den andra delen är genomförandet av projektet med steg som
teknisk detaljutveckling och anpassning, produktion, installation, utbildning av driftspersonal och igångsättande. Projekten involverar samtliga
funktionsenheter fast i varierande grad under projektets gång. Samordningen mellan alla involveråde enheter måste hanteras effektivt för att helheten
skall fungera.
Inom respektive enhet, framför allt teknikenheterna, uppger man behovet
av att administrera sina resurser, så att gjorda åtaganden kan uppfyllas.
Kan man inte det blir inte bara den egna enheten drabbad utan i lika hög
grad övriga enheter och helheten.
Flera av produktionsenheterna pekar på beroendet av respektive teknikenhet. För det första måste de ha tillgång "till konstruktionsritningar med
mera i tid för att kunna planera och förbereda produktionsfasen. Problemen med att hålla uppgjorda tidsplaner är redan dokumenterat.
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Däremot saknas för de systemförsäljande enheterna i stor utsträckning
problematiken kring färdigvarulager. Så fort en systemkomponent är
tillverkad, skeppas den till kunden för installation. Det förekommer mycket
lite tillverkning mot lager.
Det finns också ett samband, på det sättet att produktens grad av
produktionsvänlighet grundläggs vid ritningsbordet. En produktionschef
uttryckte det på följande sätt, med en uppgiven suck,
"- I Japan måste alla tekniker arbeta ett antal år i produktionen, innan

de får komma i närheten av ett ritbord, här... " .
Mellan marknads- och teknikenheterna finns flera samband. Marknadsenheterna är de som har kontakten med kunden och marknaden. Därigenom
kan de ge impulser till teknikenhetema om marknadens preferenser, något
som man vill skall påverka utvecklingsarbetets riktning. I en del fall påtalas det dock att sambandet går åt andra hållet. Inom en teknikenhet har
man gjort en teknisk landvinning. Marknadsenheten kan då hjälpa till med
ideer om dess kommersiella användning. Teknik- och marknadsavdelningama skapar förutsättningarna för att produktionsenheterna skall kunna
fungera rationellt.
Samordningsbehovet mellan marknads- och leveransplaner å ena sidan och
produktionsenhetens produktionsplaner å den andra, upplevdes som
självklart. I intervjuerna pekades också på kvalitetsmomentet i tillverkningen. Särskilt i en affärsenhet, där kvalitetskraven är extra höga,
påpekades att en förutsättning för att kunna sälja produkterna var att de
tillfredsställde de högt ställda kvalitetskraven och att detta till stor del
påverkades av produktionsenheten.
I affärsenheten med konsumentprodukten uppges sambanden vara något

124

annorlunda. Teknikenheten spelar också här en väsentlig roll. Genom sina
konstruktioner skapar de förutsättningar för att affärsenheten skall kunna
konkurrera på marknaden. Konkurrenter kommer hela tiden med nya
modeller och lösningar och på samma sätt som inom andra branscher med
elektroniska produkter för privatkonsumenter går utvecklingen snabbt. Om
inte konstruktionsenheten klarar av att hela tiden ha en produkt framme
vid den teknologiska gränsen riskerar man att tappa marknadsandelar.
De inblandade uppger att det är mycket viktigt att marknadsenheten här
fångar upp kundens behov och vidarebefordrar dem bakåt. Samtidigt
signalerar flera inom affärsenheten att det är ,viktigt att marknadsenheten
inte ligger för nära marknaden. Då kan det vara svårt att, som det uttrycktes i en intervju,

"-se skogen för alla träd".
Företrädare för ett försäljningsbolag uttryckte dock en motsatt uppfattning,
där vederbörande inte tyckte att man var tillräckligt lyhörd för deras
önskemål.
Produktionschefen uppger att inom denna affärsenhet är det särskilt viktigt
att produkterna är produktionsvänliga. I de andra affärsenheterna kan man
ibland rätta till misstag efteråt. En del produkter har där nästan formen av
protyper.
Inom detta affärsområde med den stora volymen av relativt små och billiga
produkter, finns inte detta utrymme. Konstruktionen måste vara rätt från
början.
Produktionschefen betonar också vikten av tillförlitliga försäljningsprognoser, för att planeringen och tillverkningen skall vara så effektiv som
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möjlig. Produkterna tillverkas i olika varianter för olika geografiska
marknader, varför försäljningsprognoserna också måste vara fördelade på
denna dimension. Åt andra hållet gäller att produktionsenheten måste hålla
en hög kvalitet i tillverkningen och att de är lyhörda för svängningar i
markrtadens efterfrågan.
I denna affärsenhet sker tillverkn~g mot lager, varför kapitalbindningsproblematiken uppges vara väsentlig. Detta skärper kraven på samordning
mellan försäljningsbolag - marknadsenhet - produktionsenhet.
Ett annat samband, som särskilt signalerats inom denna affärsenhet men
som också finns inom de övriga, är tillgången på komponenter och andra
insatsvaror i tillverkningen. Denna tillgång påverkas delvis av villkoren i
de ramavtal som sluts av inköpsenheten som finns centralt inom' AB
Nilsson, alltså utanför affärsenheterna. Om en central komponent ,saknas
kan hela produktionen bli stående.
Den allmänna uppfattningen hos alla intervjuade är att strategiska beslut
tas i respektive företags ledningsgrupp.
Tolkningen av de observerade sambanden är att det i stort inom AB
Nilssons affärsenheter finns interdependenser av det slag som kan
förväntas när man tillämpar en funktionell organisation och principiellt
liknande dem som observerats i AB Karlsson. I den grundläggande
analysen finns dessa beskrivna i avsnitt 4.5, klassiskt funktionsansvar.
Grafiskt ser det ut på följande sätt:
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Riskfördelning inom affårsenheterna i AB Nilsson

Jämfört med AB Karlsson, har interdependensema inom AB Nilssons
affärsenheter, om än av samma principiella slag, ändå en annorlunda
karaktär.
Utvecklingsverksamheterna i AB Nilsson har en betydligt större del i olika
riskmoment än i AB Karlsson. Å andra sidan är det logistiska riskmomentet inte så stort i AB Nilsson, med undantag för affärsenheten som
producerar konsumentprodukter.
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Sambandet mellan marknad och produktion spelar inte heller samma
centrala roll i AB Nilssons affärsenheter som i AB Karlsson, återigen med
undantag för konsumentvaruenheten.
En tolkning av det observerade är att skillnaderna i karaktär på interdependenserna återspeglar skillnader i de bakomliggande verksamheternas karaktär. Denna tolkning stämmer överens med den sammanfattande modell över interdependenser och de ekonomiska måttens stöd
som presenteras i figur 3:4. I denna påverkas interdependenserna dels av
enheternas uppgifter, här i båda fallen funktionella, dels av verksamhetens
natur, men er av de ekonomiska måttens utformning.

7.5 Ekonomiskt styrsystem
7.5.1 Ekonomiska mått
För de olika affärsenheterna tillämpas en liknande ekonomisk målstruktur.
För mätning och utvärdering av helheten används i huvudsak tre mått,
avkastning på sysselsatt kapital, vinstmarginal och kapitalets omsättningshastighet. De två senare målen bryts sedan ner på funktionsenhetema.
Produktionsfunktionerna ansvarar för att hålla förkalkylerade tillverkningskostnader per producerad enhet, internt förkortat TK, och att producera
enligt fastställd produktionsplan. Eftersom tillverkningskostnaden, enligt
uppgift, är en nedbrytning av vinstmarginalmåttet, ingår inte några räntekostnader för bundet kapital i varken an1äggnings- eller rörelsetillgångar.
Däremot finns ett minimikrav på kapitalomsättningshastighet.
Tillverkningskostnaderna beräknas av produktionsenheterna själva, men
godkänns i budgetsammanhang. Den godkända kostnaden benämns TK-
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nivå och är sedan utgångspunkt för bedömning av produktionsenheterna.
TK-nivån är också det internpris som används vid avräkning av leveranser
till marknadsenheterna.
Tillverkningskostnaderna beräknas, enligt uppgift, utifrån den så kallade
erfarenhetskurvan. Man menar att i den typ av produktion som man
sysslar med är det ofrånkomligt med igångkömingsproblem, inlärningseffekter och så vidare. Detta innebär att styckkostnaden per tillverkad
enhet sjunker och gör så relativt snabbt i början. Den tillverkningskostnad
som produktionsenheterna skall hålla och som de utvärderas efter, är
styckkostnaden när erfarenhetskurvan kommit till en sådan nivå att
minskningstakten för styckkostnaden om inte helt har planat ut, så är den
åtminstone rätlinjig.
Överkostnaden vid uppstart aven ny produkt kalkyleras i särskild ordning
och ingår i princip som en del i produktens fasta kostnader.
Marknadsenheterna anger att de har ett resultatansvar som i princip
utgöres av de intäkter enheten fakturerar, antingen gentemot kund eller
försäljningsbolag med avdrag för egna kostnader, tillverkningskostnader
enligt TK-kalkyl och teknikenhetens kostnader direkt hänförliga till en
individuell kund.
För de systemförsäljande enheterna framkommer faktureringspriset i
förhan~linga.ma

med respektive kund. För affärsenheten med konsument-

produkten är metoden något annorlunda.
Den beskrivs av marknadsenheten på följande sätt.
Priset till kund/detaljist sätts utifrån vad marknaden tål.
"- Vi vet vilket pris vi kan ta ut för att få vara kvar på marknaden."
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I nästa led görs en bedömning av vad som är skälig marginal för försäljningsbolagen, som de behöver för att täcka sina kostnader under
förutsättning att de är rimligt effektivt skötta. Det som sedan är kvar, utgör
marknadsenhetens faktureringspris. Detta innebär att priset för samma
produkt kan variera på olika marknader.
Det formella ekonomiska ansvaret för teknikenheterna till sist, utgörs av de
omkostnadsbudgetar som fastställs årligen.
Därutöver har en projektledare ansvaret att hålla uppgjord budget, både
med avseende på resursåtgång och framstegstakt i projektet. Ett större
projekt uppdelas ofta i ett antal delprojekt med en ansvarig delprojektledare. Varje sådan projektledare har ett liknande ansvar men då för en
begränsad bit.
7.5.2 Planerings- och uppföljningssystem
I AB Nilsson uppges ettårsbudgeten spela en viktig roll, på så sätt att d-e
mål som angivits för affärsenheterna absolut ej får underskridas. Detta
uppges hänga samman med moderkoncernens lönsamhetsproblem. Målnivåerna för de mått som redovisades i föregående avsnitt fastställs i
budgeten.
För framför allt en av affärsenheterna har det under senare år inte varit
något problem att hålla budgeten. Det har snarare varit så att budgeten
varit helt överspelad efter några månader och frågan internt inom affärsenheten har varit, om man skall sikta mot 150% av budgeten, 200% av
budgeten eller ännu högre. Orsaken till detta är en mycket kraftig
marknadstillväxt. Denna affärsenhet uppger att budgeten inte betyder så
mycket för dem.
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För andra affärsenheter, som arbetar på mer mogna marknader, uppges att
budgeten har en väsentlig roll som måldokument och framför allt som en
begränsande faktor för utvecklingstakten.
I en affärsenhet angavs att långsiktiga utvecklingsprojekt, som ej var direkt
kundfinansierade, mycket väl kunde läggas ned under en viss tid för att
det egna resultatet på kort sikt inte räckte till. Detta skedde trots att man
var medveten om att totala utvecklingskostnaderna skulle bli högre och att
projektet blev försenat.
En viktig dimension i budgetsammanhang, ofta viktigare än den funktionella, enligt flera personer, är projekt av olika slag, utvecklingsprojekt och
kundprojekt. För varje projekt upprättas en egen projektplan som bland
annat innehåller aktiviteter, budget och tidsplan. Utvecklingsprojekten fastställs i budgetsammanhang. Kundprojekten formas i samband med
affärsuppgörelsen och är"inte kopplad till den ordinarie budgetprocessen.
Vid intervjuerna framkom att för de systemförsäljande enheterna är det
naturligare att tänka i projektdimensionen än funktionellt.
Vid uppföljningen av de ekonomiska målen prioriteras klart affärsenhetemas resultat. Utan undantag har samtliga intervjuade uppgivit, att det
i särklass viktigaste resultatet är det för respektive affärsenhet. Många har
nämnt detta förhållande spontant vid diskussioner om de ekonomiska
målen, vilket får tolkas som en signal om hur väl förankrat detta synsätt
är.

"- Även om jag inte är direkt ansvarig så är affärsenhetsresultatet det
viktigaste. ",
"- Anledningen till en avvikelse skall vara känd, vem som sedan belastas
för den är en akademisk fråga, helhetsresultatet är det viktigaste. "
"- I ledningsgruppen talas inte så mycket om det ekonomiska utfallet
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för varje funktion, utan operativa mått som volymer, tidsplaner och så
vidare. Ekonomin följs på affärsenhetsnivå. "
Inte alla som uttalat sig är nöjda med fokuseringen på affärsenheternas
resultat, mer om detta senare, men ingen bestrider att förhållandet är
riktigt.
Det råder också delade meningar om det är räntabilitetsmålet eller
vinstmarginalmålet som är det viktigaste. Uppfattningen bland de
intervjuade är att räntabilitetsmålet är det, men en affärsenhetschef
uttryckte följande,

"- räntabilitet är ett bankdirektörsmått. Man blir mer aggressiv på
marknaden om man använder vinstmarginal. Kapitalomsättningshastighet är ett kampanjmått. Jag efterlyser en strategisk syn på vad som på
längre sikt styr kapitalomsättningen. "
Projekten anges av många som en viktig dimension att följa upp. En person
i företagsledningen för AB Nilsson anger sin syn så här.

"- Måtten för räntabilitet och vinstmarginal har funnits så länge att
man lärt sig hantera dem. Vad vi glömt bort är projekt och projektstyrni ng, såväl kund som utvecklingsprojekt. Det är viktigt att få en
diskussion kring utvecklinsprojekten, att dessa är frågor för ledningen
inte för teknikenheten. "
AB Nilsson har under ett antal år arbetat med att lägga om och utveckla
sitt redovisningssystem. Det arbetet var vid· undersökningstidpunkten ej
helt slutfört. Flera intervjuade uttryckte ett missnöje med detta. Samtidigt
hävdades det från personer involverade i utvecklingsprocessen, att
företagets kraftiga expansion hade gjort det svårt att överhuvudtaget
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"- hänga med i svängarna".
Redovisningssystemet tillåter att man på affärsenhetsnivå på ett som man
upplever tillfredsställande sätt kan följa resultatet. Däremot finns det
begränsade möjligheter att analysera enskilda produkter, funktioner etc.
Synpunkterna på redovisningssystemet kan delas upp i två grupper. En
åsikt är att den rådande situationen är ett övergående fenomen. Informationen har blivit bättre och får man hålla på ett tag till blir d,en riktigt
bra. Den tid som har gått har inneburit problem, men inte i så hög grad att
verksamheten blivit lidande. Den redovisningsinformation som funnits
tillgänglig har trots allt i kombination med andra informationskällor varit
tillrä~klig för

att driva verksamheten.

En annan åsikt är att redovisningsinformationen från det gemensamma
systemet inte har varit bra. Det är dessutom tveksamt om den någonsin blir
så värst mycket bättre. Konceptet, med ett stort gemensamt redovisningssystem som .huvudsaklig ekonomisk informationskälla för att driva
verksamheten, är tveksamt. Istället borde man satsa på mindre delsystem,
som är utformade efter de olika affärsenheternas behov. Sådana system
utvecklas också lokalt idag.
Den rådande situationen har varit besvärlig men det har trots allt gått att
driva verksamheten något så när. Några stora felaktiga beslut uppges inte
ha fattats till följd av redovisningssystemen. Beskrivningen av dessa två
gruppers synpunkter är ett sammandrag av ett antal uttalanden i intervjuerna.
Tolkningen av det som här beskrivits om det ekonomiska styrsystemet är
att AB Nilsson på papperet har ett system som ansluter till den funktionella organisationsformen på samma sätt som AB Karlsson, men att systemet
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tillämpas på ett sådant sätt att det funktionella ansvaret kraftigt nedtonas
till förmån för helhetens resultat. Den dimension som därefter fokuseras är
projektdimensionen och uttalanden från ledningen gör klart att det är inom
området planering, styrning och uppföljning av projekt som satsningar
kommer att göras i framtiden.
Detta är naturligt i tre av affärsenheterna, eftersom verksamheterna där till
betydande del är projektorienterade. I den fjärde affärsenheten, den med
konsumentprodukten, så är verksamheten av annan karaktär. Även i denna
affärsenhet undertry~ks dock funktionsdimensionen. Detta ger framför allt
starkare effekter än

ho~

de övriga affärsenheterna.

Man kan i och för sig fundera på, om det är redovisningssystemets brist på
detaljeringsgrad gjort det nödvändigt att mäta och följa upp på affärsenhetsnivå. Eller är kanske förhållandet det omvända? Har inriktningen på
affärsenheternas totalresultat inneburit att det ej varit en prioriterad uppgift
att utveckla ett detaljerat uppföljningssystem? Det finns indikationer på att
man från centralt håll, i den kraftiga expansion som åtminstone vissa
affärsenheter befunnit sig i, mer eller mindre tvingats satsa resurser på att
hantera andra problem. För denna undersöknings syfte räcker det att
konstatera att inom AB Nilssons affärsenheter har styrsystemet undertryckt
funktionsansvaret.

7.6 Belönings- och sanktionssystem.
Inom AB Nilssons affärsenheter finns ett väl utvecklat bonussystem. Det
omfattar alla chefer ner till och med nivån närmast under funktionscheferna.
Den årliga bonusen är, enligt uppgift, beroende av tre delmoment.
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För det första ingår till en avsevärd del, dock ej mer än hälften, resultatet
för den egna affärsenheten som helhet. Med resultatet avses utfallet i
relation till budgeten. Ett andra moment är det egna resultatet. Om
budgeterat resultat inte uppnås, utgår inte bonus i dessa avseenden. En
tredje del utgöres av personliga, icke ekonomiska målsättningar.
När det gäller sanktioner, uppges synsättet vara, att problem som
uppkommer i första hand skall analyseras i en sakdimension, inte i en
ansvarsdimension. Det viktiga är inte att hitta en "syndabock", utan att
förstå bakgrunden till problemet, avvikelsen, för att undvika detta i fortsättningen.

"- Vid negativa avvikelser är vi sakorienterade. Detta beror på att det
är så många externa faktorer som påverkar utfallet."
I undersökningen framkom inte något exempel där man utkrävt personligt
ansvar.

7.7 Effekter av styrsystemet
Den i föregående avsnitt beskrivna betoningen av affärs-enheternas
resultat, har enligt många, ett samband med den organisationsförändring
som nyligen genomförts. Förändringen innebar att den tidigare relativt sett
stora produktionsavdelningen slogs sönder och de olika fabrikerna
hänfördes direkt till en affärsenhet. Tidigare kunde flera olika typer av
produkter tillverkas i samma fabriksanläggning.
Det var på detta sätt som affärsenhetema bildades. AB Nilsson gick från
att tidigare ha varit funktionellt organiserat med traditionella styrsystem,
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till en affärsenhetsuppdelning. De olika affärsenheterna är som delar av
helheten AB Nilsson styrningsmässigt att betrakta som självständiga
resultatenheter. Affärsenheterna har inom sig en funktionell struktur där
det förekommer tydliga interdependenser, som tidigare beskrivits. Ur
styrsynpunkt fokuseras alltså affärsenhetens resultat.
Många har vittnat om effekterna av denna organisationsförändring och
fokusering på helheten. Enligt beskrivningar från personer som redan då
var verksamma i företaget, präglades de interna relationerna mellan
produktionsavdelningen och övriga företaget före förändringen av kraftiga
konflikter.

"- Det var ett mycket stort avstånd mellan produktion, teknik och
marknad före uppdelningen. "
"- Tidigare satt vi i hårda interna förhandlingar mellan produktionsavdelningen och sakenheterna angående tillverkningskostnadskalkylen.
Resultatet blev att vi fick enorma kalkylavvikelser."
"- Marknadsavdelningarna respekterade inte produktionens krav på
tillförlitliga prognoser som underlag för produktionsplaneringen. "
Det är inte orimligt att tolka uttalandet på det sättet att förhållandena
faktiskt var sådana, dåligt samarbete över gränserna, mycket energi till
interna konflikter, den yttre effektiviteten bristande till följd av felaktiga
prioriteringar och så vidare.
Hur ser man idag på förhållandena? I stort är man mycket positiv till
förändringen.

"- Det var en nödvändighet. Vi hade aldrig klarat expansionen annars."
Tittar man närmare på olika delar finns indikationer på olika effekter.
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När det gäller samarbetet över funktionsgränsema finns bland annat
följande uttalanden.

"- Vi har fått en bättre koppling produktion- teknik- marknad"
"- Marknadsenheten har förstått vikten av att lägga riktiga prognoser.
Tidigare var det inte bara flexibilitet utan flaxibilitet. "
"- Tekniksidan har lärt sig effekterna av att lämna ut en produkt som
ej är färdigutveckl~d."
En av cheferna på en produktionsenhet med relativt färska erfarenheter
från andra företag uttryckte sig så här:

"- Jag har aldrig upplevt så få konflikter mellan marknad och produktion. Detta beror på
1. låga krav
2. AB Nilssons mjuka chefskultur
3. Man är glad över att ha en egen produktionsenhet på affärsenheterna smekmånad ! "
De mest positiva uttalandena är att hänföra till de systemförsäljande
enheterna. Flera har också påpekat att den mycket positiva utvecklingen
med kraftigt växande omsättning och resultat, har underlättat processen.
Hos affärsenheten med konsumentprodukter finns indikationer på att
samarbetet ej utvecklats lika positivt. Man upplever där att man har
problem med att få tillförlitliga efterfrågeprognoser. Relationen mellan
produktion och marknad beskrevs inte som lika problemfri som hos övriga
enheter.
För att lösa problemen beslutades under undersökningsperioden om en
fristående koordineringsenhet med uppgift att bland annat lägga in· och
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fasa ut produkter i produktionen, föra statistik över och följa upp försäljningsvolymer, vara "förankrare" mellan marknad och produktion.
Effekterna av den enheten har inte kunna utvärderas inom ramen för
denna studie. Däremot är inrättandet av enheten i sig ett tecken på att
vissa samordningsproblem kvarstått.
Denna affärsenhet har också jämfört med de andra, som tidigare påpekats,
en helt annan produkt- och efterfrågestruktur. Det är också här de
geografiska avstånden är som störst, ca 50 mil mellan produktion och
övriga enheter.
Produktionsenheten uppger också att de upplever samarbetet med
teknikenheten som mindre bra. Det är enligt utsago särskilt viktigt i denna
affärsenhet att produkterna är färdigutvecklade när de sätts i produktion.
Därför har produktionsenheten avdelat ett antal vad de kallar "glue-men",
för att underlätta detta. Produktionschefen uppgav också att han var
beredd att permanent stationera några av dem hos teknikenheten.
Det finns också indikationer på att belöningssystemet spelar en roll i
sammanhanget.

"- Bonussystemet innebar tidigare att fabriken skulle ha nollresultat.
Blir det idag differenser i produktionen, för vi det på affärsenhetsnivå så
det slår både för teknik och produktionsenheten. Därför blir det ett mål
för alla att ta ner produktionskostnaden."
Detta är ett uttalande aven chef för en affärsenhet.
Tolkningen av de observationer av effekter som hittills beskrivits är, dels
att ett syfte med styrsystemet är att funktionscheferna skall dela risker
utanför det egna strikta ansvarsområdet, dels att belöningssystemet
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används för att stödja detta syfte.
Vid studiet av särskilt en. av affärsenheterna framfördes mycket kritik på
belöningssystemets konstruktion. Man menade att det var olämpligt att
knyta bonusen till utfallet kontra budget. Istället borde årets utfall jämföras
med föregående år. Inte helt oväntat visade det sig att denna affärsenhet
haft en, som det upplevdes, för tuff budget, som de inte lyckades uppfylla
och någon bonus till denna del, utgick alltså inte. Belöningssystemet har
här enligt uppgift ej haft någon positiv effekt. I studien har dock inte framkommit några antydningar om att det inträffade skulle fått negativa
effekter.
Tolkningen av ovanstående blir att det föreligger en diskrepans i synen på
budgetens betydelse som styrinstrument mellan den aktuella affärsenheten
och ledningen för AB Nilsson.
En annan fråga som bör uppmärksammas i sammanhanget är hur
funktionscheferna upplever sitt eget ansvar. Framför allt ett antal av
produktionscheferna anger att intresset för deras område har minskat. De
tycker att de lever i ett vakuum där inga krav ställs på deras organisation.
En av dem uppger att han, för att inte hans medarbetare skall uppleva
samma sak, själv ställer krav på ett sätt som omvärlden inte gör.
Å andra sidan finns det produktionschefer som uppger att de upplever

motsatsen, att kraven är väl så hårda, nu som tidigare. Kraven på leveranssäkerhet, kvalitet och flexibilitet är inte lätta att uppfylla och misslyckanden
påverkar helhetens resultat.
En representant för koncernledningen uttalar följande.

"- Betoningen av affärsenheterna kan innebära att det egna funktionsan-
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svaret tunnas ut. Man skjuter ifrån sig de egna problemen. Huvudvägen
för att tackla problemet är belöningssystemet."
Ovanstående får tolkas som indikationer på att en tänkbar, men långtifrån
alltid förekommande effekt av undertryckande av funktionsansvar, är att
funktionsansvaret tunnas ut på ett negativt sätt.
En annan synpunkt som också framfördes från flera, var avsaknaden av
kostnader för disponerat kapital, intern räntekostnad eller kalkylränta. När
man inom AB Nilsson bryter ner de ekonomiska måtten från affärsenhetsnivå till funktionsnivå gör man det på ett sådant sätt att vinstmarginalmåttet delas upp i kostnader och täckningsbidrag. I måttet för vinstmarginal ingår inte kostnader för bundet kapital. Den aspekten blir belyst
på affärsenhetsnivå när man ställer vinstmåttet i relation till kapitalet i ett
räntabilitetsmått. På funktionsnivå innebär detta att resultatmåtten saknar
en komponent för bundet kapital. För att enligt uppgift bland annat kompensera detta, anger man på funktionsnivå också mål för kapitalomsättningshastigheten.
Flera produktionschefer anser i intervjuerna att detta inte är bra. De har
svårt att prioritera mellan utfallen av de olika måtten. Om exempelvis en
åtgärd som medför kostnader om 100.000 kr innebär att kapitalomsättningshastigheten kan höjas från 1,5 till 1,55 inom ett avsnitt, skall denna
åtgärd vidtagas? De ansåg att de inte kunde svara på denna fråga.
Styrsystemet lämnade ingen vägledning vid denna typ av frågeställningar
och de chefer som påpekade förhållandet, ansåg att en viktig del saknades
i deras kalkyler. Jämförelser gjordes med liknande verksamheter i andra
koncerner, och man uppgav att kostnadskontrollen i tillverkningen inte var
lika effektiv i AB Nilsson som i vissa andra företag.
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På samma sätt var kunskapen om 'kostnaden för olika tillverkningsteg
mindre utvecklad i AB Nilsson än de varit vana vid.
Sättet att mäta och utvärdera ekonomiskt ansvar inom AB Nilssons olika
affärsenheter innebär att en medvetenhet skapats om de olika interdependenserna och att systemet stödjer ett delat risktagande. Belöningssystemet
stöder detta synsätt.
Det har inte observerats några indikationer på att interdependenser mellan
enheterna inom AB Nilssons affärsenheter på något avgörande sätt inte
skulle stödjas eller rent av motverkas av sättet att mäta och utvärdera det
ekonomiska ansvaret. Detta var fallet i AB Karlsson, där de ekonomiska
måtten innebar en inriktning på sambanden inom den egna enheten.
Ovanstående slutsatser stämmer väl överens med vad som kunde förväntas
enligt analysen i avsnitt 5.5, undertryckande av funktionsansvar. Slutsatserna illustreras i följande figur.
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Delaktighet men i mindre omfattning
Delaktig tillsammans med annan sidoordnad enhet
Ej delaktig med annan enhet

De ekonomiska styrsystemets stöd inom affärsenheterna i AB Nilsson

·Den använda metoden att mäta och utvärdera ansvar kan medföra effekter
som av de inblandade inte upplevs som positiva. Det finns emellertid inga
indikationer som antyder att dessa effekter är så starka att en annan grundmetod skulle vara önskvärd i organisationen.
I den affärsenhet som arbetar med konsumentprodukten, har det ekono~

miska styrsystemet effekter på det sätt som ovan angivits men affärsenhetsledningarna har som framkommit, ansett att det funnits behov av att
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genom olika organisatoriska lösningar, ytterligare stärka samordningen
mellan de olika funktionsenheterna.

7.8 Inköpsverksamheten och interdependenser
Vid studien av affärsenheterna inom AB Nilsson framförde flera intervjuade synpunkter på samordningen inom ett område som formellt delvis
ligger utanför affärsenheterna men inom AB Nilsson och inom respektive
affärsenhets värdekedja, inköp av komponenter till produktionen.
Enligt analysen i avsnitt 4.5 kan man förvänta sig att i en funktionell
organisationsstruktur, inköpsenheten är delaktig i pris och logistikriskmomenten. Flera intervjuade har också pekat på detta.

"- Ett stort problem är att vissa nyckelkomponenter har en mycket lång
leveranstid, vilket blir akut vid volymökningar."
Leveranstider och priser regleras enligt uppgift i de ramavtal som sluts av
den för AB Nilsson gemensamma inköpsenheten.
Formellt sett är inköpsenheten en stabsenhet med ett kostnadsansvar för
egna omkostnader. Intervjusvar i affärsenhetema indikerar att inköpsenheten också uppfattar delaktigheten i prisrisken, det vill säga att i
affärsenheterna uppfattar man att inköpet försöker åstadkomma så låga
inköpspriser som möjligt.
Vad gäller logistikrisken har det från olika affärsenheter framförts att man
inte uppfattar att inköpsenheten är så medveten om sin delaktighet i denna
som vore önskvärt.
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"- Inom AB Nilsson har vi långa

11Ul terialanskaffningstider.

Inom

koncernen Y, där jag tidigare arbetade var ingen tid längre än 15 veckor,
10 veckor ansågs som en lång tid. I AB Nilsson är ingen tid kortare än
10 veckor, regeln är 1 år. Det finns inget tekniskt skäl till detta. Det
beror på inköpsavdelningen. "
"- Det svåra är komponentanskaffningen som är global. Istället för
inköpspris borde man titta på de totala kostnaderna som består av pris,
leveranssäkerhet, kvalitet och tid, men tyvärr gäller traditionellt synsätt."
Det finns också tecken på att man är missnöjd med sättet att hantera
prisfrågor, som man upplever sker på affärsenhetemas bekostnad.

"- Nu fick vi ner priset på komponenter av typ X med 10 %. I
sortimentet ingår några varianter som bara vår affärsenhet använder. Vi
har där så stora volymer att priset kan reduceras med 40%, men detta
utnyttjades ej. AB Nilsson går före vår affärsenhet. Större del av
ansvaret för inköpen borde ligga på affärsenheten. "
Det sista önskemålet har också framförts av andra intervjupersoner men då
med argument av typ leveranssäkerhet och tider.
Tolkningen av iakttagelserna beträffande den centrala inköpsenheten är att
det finns en inte oväsentlig interdependens mellan denna enhet och
affärsenheterna. Interdependenserna finns inom pris och logistikområdena.
Det ekonomiska styrsystemet bidrar inte till att samordning inom dessa
områden äger rum. Andra faktorer bidrar till att den centrala inköpsenheten agerar som om de delade prisrisken, det vill säga de försöker uppnå
lägsta möjliga pris.
Däremot finns tydliga iakttagelser av att affärsenhetema är missnöjda med
sättet att hantera interdependensema inom logistikområdet. Missnöjet blir
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starkare eftersom enheten inte ingår i den egna affärsenheten. Ett som flera
upplever som väsentligt riskområde, ligger utanför den egna kontrollen.
Den reaktion som kan avläsas är kraven på att själv få överta ansvaret. AB
Nilssons koncernledning anser att den nuvarande situationen, åtminstone
i princip skall bestå. Ett argument för detta som framförts är stordriftsfördelar för helheten.
Det föreligger en skillnad i synen på stordriftsfördelarna i inköpsverksamheten mellan koncernledningen och vissa befattningshavare i affärsenheterna. Vad som ligger bakom dessa skilda synsätt går bara att spekulera
i. En sådan spekulation skulle vara att förekomsten av centrala inköpsen-

heter innebär en begränsning i den egna affärsenhetens självständighet som
är svår att acceptera.

7.9 Asymmetrisk ansvarsfördelning
Vid studiet av AB Nilsson gjordes några intervjuer i Nilssons Svenska AB.
Detta företag är det svenska försäljningsbolaget för dels en av de systemförsäljande affärsenheterna och dels

fö~

affärsenheten som ansvarar för

konsumentprodukten. Utöver detta driver Nilssons Svenska AB en egen
verksamhetsgren som utför service på AB Nilssons produkter men även på
konkurrerande märken.
Kunderna utgöres dels av olika typer av detaljister, filialer och liknande
dels av större slutkunder. De två affärsenheternas produkter vänder sig till
olika kundgrupper och distributionskanalerna är separerade. Företaget ägs
direkt av AB Nilsson, inte av någon av affärsenheterna.
Nilssons Svenska AB är under en företagsledning uppdelat i tre ansvarsområden, motsvarande de tre verksamhetsgrenarna. Två av dessa är
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alltså att betrakta som försäljningsenheter till "moderaffärsenheterna". Det
är dessa två samt företagsledningen i Nilssons Svenska AB som studerats.
Serviceverksamheten har ej studerats.
Vid de intervjuer som genomförts har framkommit att de huvudsakliga
interdependenserna som finns är mellan respektive enhet i Nilsson Svenska
AB och moderaffärsenheten i AB Nilsson. Försäljningsenheten har, när det
gäller interdependenser, i princip samma roll som om de varit en försäljningsavdelning direkt inom affärsenheten. Skillnaden är att enheterna
i Nilssons Svenska AB enbart svarar för den svenska marknaden. AB
Nilssons produkter säljs i ett stort antal länder.
En tolkning av de uppgifter som framkommit ger vid handen att försäljningsenheterna är delaktiga i framför allt de volym-, pris- och logistikrisker som finns inom respektive affärsområde. De lämnar försäljningsprognoser som ligger till underlag för produktionsplaneringen. De sätter utpriserna på produkterna för den svenska marknaden och de styr det fysiska
varuflödet till svenska detaljister och större kunder. De är också företagets
koncernens yttersta känselspröt på den svenska marknaden.
Mellan de olika enheterna inom Nilsson Svenska AB finns inga mer
avgörande samband. De beröringspunkter som finns är den allmänna
kunskapen om den svenska marknaden som sådan. Eftersom AB Nilsson
är en svensk koncern, är denna kunskap inte så unik. Dessutom har enheterna inom Nilsson Svenska AB företagsledning och vissa administrativa
resurser gemensamma.
Det ekonomiska ansvaret är fördelat så att varje enhet har ett volym och
täckningsbidragsansvar. Hela Nilsson Svenska AB utvärderas med samma
mått som en affärsenhet inom AB Nilsson, det vill säga avkastning,
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Samtidigt som delenhetema
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ingår i Nilssons Svenska ABs resultat ingår de också fullt ut i respektive
moderaffärsenhets.
Slutsatsen blir att det här föreligger en form av asymmetrisk ansvarsfördelning liknande den som beskrivits i avsnitt 4.7. Skillnaden är att det inte
är en annan funktionsenhet som också har det ekonomiska ansvaret för
verksamheten i försäljningsenheten, utan de ligger hos affärsenheten.
Det ekonomiska belöningssystemet förefaller spela en roll i sammanhanget. Som tidigare nämnts utgår en bonuslön till alla chefer på de nivåer
som studien omfattar. För cheferna i affärsenheterna grundas denna till en
inte oväsentlig del på affärsenhetens totala resultat inkluderande det i
försäljningsenheter i företag av typ Nilssons Svenska AB. För enhetscheferna i Nilssons Svenska AB utgår också bonus på helhetens resultat, men
då på resultatet i Nilssons Svenska AB. Enhetscheferna i Nilssons Svenska
AB uppger, att de anser att detta är fel. De skulle föredra att deras
bonuslön också relaterades till resultatet i affärsenheten.
Tolkningen av indikationerna på effekter till följd av sättet att mäta och
utvärdera ekonomiskt ansvar vid asymmetrisk ansvarsfördelning i AB
Nilsson är, att systemet bidrar till att öka affärsenheternas medvetenhet om
interdependenserna mellan dem och de fristående försäljningsföretaget
Nilssons Svenska AB. Detta stöds också genom belöningssystemets utformning.
Det har till och med framförts synpunkter på att det kan bli för mycket av
det goda. Något som talar för detta är följande åsikt som framförts aven
nyckelperson i AB Nilssons ledningsgrupp.

"- De delar av affärsenheterna som formellt ingår i AB Nilsson bildar
där divisioner. Vi mäter resultat även för dessa enheter. Jag oroar mig
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över att affärsenhetscheferna ej lägger någon större vikt vid dessa resultat
utan fokuserar så hårt på hela affärsenheten, inklusive verksamhet i
andra juridiska personer. Vi behöver även ett resultat i den juridiska
enheten AB Nilsson."
När det gäller enhetscheferna inom Nilssons Svenska AB är förhållandena
något mer komplicerade. Av de uttalanden som gjorts framgår att även de
prioriterar affärsenhetens resultat, framför allt före resultatet i Nilssons
Svenska AB. Däremot är det osäkert om de prioriterar affärsenhetens
resultat före den egna enhetens.
Faktorer som påverkar detta är, enligt vad som uppgivits, av två slag, de
som stödjer och de som motverkar. De stödjande faktorerna är dels
koncernen AB Nilssons policy att fokusera på affärsenhetsnivån, dels
förekomsten aven operativ styrgrupp för respektive enhet i Nilssons
Svenska AB. Styrgruppen består av enhetschefen samt affärsenhetschefen,
marknadschefen och ekonomichefen från affärsenheten i AB Nilsson. I
denna styrgrupp fattas de väsentliga operativa besluten för försäljningsenhetens verksamhet. De faktorer som verkar i motsatt riktning är sättet att
mäta och utvärdera enheterna inom Nilssons Svenska AB och det
belöningssystem som tillämpas där.
En sammanfattande slutsats är att koncernens övergripande styrsystem och
förekomsten av styrgruppen är de främsta orsakerna till att samordning
och riskdelning kommer tillstånd trots att styr- och belöningssystem i
Nilssons Svenska AB verkar i motsatt riktning. Den sammanvägda effekten
är dock att både representanter för affärsenheten och försäljningsenheten
i Nilssons Svenska AB uppger att de upplever ett avstånd mellan affärsenheten och försäljningsenheten. Skillnaden är att representanter för
försäljningsenheten gärna skulle vilja ha ett närmande, medan exempelvis
chefen för en affärsenhet uttalar att han tycker förhållandena är rätt bra.
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"- Om vi fick dem för nära oss, är risken att vi skulle förlora det
övergripande perspektivet och drunkna i detaljfrågor."
En jämförelse med analysen i avsnitt 4.7 visar att de grundläggande
faktorerna i Nilssons Svenska ABs styrsystem verkar i samma riktning som
enligt analysen, men att ett antal faktorer som inte ingår analysen, bland
annat förekomsten av integrerande grupper, verkar på ett sådant sätt att
interdependenserna hanteras.
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Kapitel 8 AB PERSSON
8.1 Bakgrund
Det sista företaget i denna studie, AB Persson, är en större koncern med
flera verksamhetsgrenar. Undersökningen har koncentrerats på koncernens
kärnverksamhet och den ekonomiska styrningen av interdependenserna
mellan kärnverksamhetens delar. Studien avser inte interdependenserna
inom respektive verksamhetsdel. Inom verksamhetsdelama påminner
styrningen om de redan tidigare redovisade företagen.
Kämverksamheten bygger på ett betydande innehav av vissa råvarutil19ångar. Dessa råvarutillgångar skall på ett effektivt sätt vidareförädlas i
en industriverksamhet så långt som det är ekonomiskt lönsamt. Ett annat
sätt att beskriva kämverksamheten är att se den som ett vertikalt integrerat
företag verksamt inom tung processindustri med betydande egna råvarutillgångar.
Av de tre studerade företagen är AB Persson det största med en omsättning 1988 som översteg 10 miljarder kronor och mer än 10.000 personer
anställda. Lönsamheten har under den senaste femårsperioden varit mycket
god, men med stora variationer mellan de olika verksamhetsdelarna över
tiden. Åtminstone vissa delar av verksamheten anses vara mycket
konjunkturkänsliga.
Under samma period har företaget framgångsrikt tillämpat en strategi för
tillväxt i vidareförädlingsledet genom företagsförvärv. Därigenom har man
skapat förutsättningar för stordriftsfördelar och mindre känslighet för konjunktursvängningar.
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Studien i AB Persson har genomförts i två omgångar, dels som en bredare
förstudie för hela projektet år 1985, dels som en deistudie på samma sätt
som för de övriga företagen åren 1987 och 1988. Förstudien har från metodsynpunkt berörts tidigare i kapitel 5. I detta avsnitt har undersökningsresultaten från förstudien i tillämpliga delar integrerats i redovisningen.
Totalt har ett fyrtiotal personer intervjuats från koncernchefen och nedåt.
Undersökningen har inriktats på styrningen av och interdependenserna
mellan enheterna närmast under koncernledningen. Denna är att betrakta
som ansvarig för den helhet som studerats. Jämfört med de andra
studerade företagen är studien i AB Persson alltså förlagd till en högre nivå
inom koncernen.

8.2 Verksamhetens karaktär
Utifrån sina råvarutillgångar producerar företaget framför allt två typer av
produkter. Dessa kan i sin tur antingen vidareförädlas eller säljas som
bulkvara på världsmarknaden. Det senare sker också med en inte obetydlig
del av produktionsvolymen. De egna råvarutillgångarna räcker inte att för
att försörja den egna förädlingsindustrin utan betydande kvantiteter måste
köpas i Sverige och internationellt. En av produktgrupperna vidareförädlas
inom koncernen till en tredje grupp av produkter, som i sin tur egentligen
består av åtminstone tre urskiljbara produktgrupper med olika marknader.
Totalt gör detta åtminstone fem stora produktgrupper med olika varianter
inom var och en, som har samband med varandra. Samtliga produktgrupper omsätter miljardbelopp i extern försäljning. Schematiskt kan ovanstående beskrivas på följande sätt:
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fig 8:1 AB Persson, principerna i den vertikala integrationen

Till verksamhetens karaktär hör också att samtliga produktionsanläggningar är av typen tung industri och att uppföra en ny produktionsenhet
medför investeringar för åtskilliga hundratals miljoner kronor. Verksamheten är med andra ord investeringstung.
Inom branschen anses det att det finns stordriftsfördelar, dels i fråga om
anskaffningen och transport av råvaran, dels i marknadsledet.
Förädlingsvärdet i de olika produkterna är relativt lågt, varför det krävs
stora volynler för att åstadkomma lönsamhet. Detta i sin tur innebär att det
fysiska flödet av råvaror och produkter är betydande. Det handlar om att
transportera åtskilliga tusentals ton. Kostnaden för råvaror och andra
insatsvaror utgör huvuddelen av den direkta kostnaden per producerad
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enhet. Samtidigt är det väsentligt att befintlig kapacitet utnyttjas, för att
inte kapitalkostnaderna skall skjuta i höjden. Produktionsanläggningarna
körs i skiftgång och stillestånd på grund av tekniska, försörjnings eller
marknadsskäl bör enligt uppgift undvikas i det längsta.

8.3 Organisation
Koncernen är organiserad i en liten koncernledning och ett antal självständiga resultatenheter, dotterbolag eller i en del fall underkoncerner.
Varje sådan resultatenhet har en egen styrelse. VD för en resultatenhet
ansvarar gentemot respektive styrelse. Dotterbolagen har i princip det
totala ansvaret inom ramen för det egna verksamhetsområdet. Beslut som
innebär förändringar av verksamhetens art och inriktning tas på koncernnivå. Till denna grupp av beslut hör också sådana som innebär stora
investeringsutgifter, men någon formell gräns uppges inte finnas. I
koncernens övergripande affärside ingår dock vertikal integration, så det
totala ansvaret inom den egna verksamheten innebär enligt uppgift inte att
man har total frihet att anskaffa sina resurser och avyttra sina produkter.
I dotterbolagens styrelse ingår representanter för koncernledningen,
koncernstyreisen, utomstående experter och fackföreningarna. Något
_Jrmellt, direkt ansvarsförhållande mellan ett dotterbolags VD och koncernchefen finns ej utöver relationen styrelse - VD.
Därutöver finns i koncernen några centrala enheter, bland annat en för
inköp av vissa förnödenheter, dock ej den typ av råvaror som koncernen
själv äger.
Studien omfattar sex av koncernens resultatenheter, en som ansvarar för
råvaruförsörjningen och fem som ansvarar för de olika produktgrupperna
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inom kärnverksamheterna. Intervjuerna har i princip omfattat, förutom
koncernchefen och vissa andra centrala befattningshavare, ansvariga för de
olika resultatenheterna samt deras närmaste medarbetare inom produktion,
marknadsföring och ekonomi.
Slutsatsen av iakttagelserna inom detta område är att AB Persson tillämpar
en modell med klassiskt resultatansvar enligt avsnitt 4.8.

8.4 Interdependenser
De interdependenser som studeras här, är de som finns mellan de olika
resultatenheterna. Dessa bildar tillsammans två vertikalt integrerade kedjor
med en gemensam startpunkt i samma råvarutillgångar.
Eftersom varje resultatenhet disponerar sina produktionsanläggningar och
säljer sina produkter till inte oväsentlig del på fria marknader och inom
dessa områden fattar självständiga beslut, bär de själva drift- och volymriskerna förknippade med respektive verksamhetsområde.
Den springande punkten är här att enheterna har möjlighet att till inte
oväsentlig del sälja sina produkter på konkurrensutsatta marknader. Dessa
marknader fungerar som någon slags utjämnare i den interna flödeskedjan.
När under- eller överskott uppstår, absorberas dessa externt. Om denna
möjlighet ej fanns, skulle delarna i den vertikalt integrerade kedjan också
dela volym och driftrisker med varandra.
Enheterna har också frihet att utifrån marknaden sätta sina priser, men
detta utgör bara ena halvan av prisrisken. Den andra halvan består av
prisutvecklingen på insatsvaroma. Dessa kommer från både externa och
interna leverantörer.
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Till den del som produkter levereras internt, påverkar beslut som den
levererande enheten fattar i prisfrågor efterkommande led. Även om
principbeslutet är att leveranser skall ske till marknadspriser, kan en
levererande enhet välja om den skall vara prisledare eller 'ej.
I intervjuerna visar det sig också att begreppet marknadspris inte är helt

entydigt. Vilken marknad, det kan finnas flera delmarknader ? Vilken
tidpunkt, prisnivån kan fluktuera över korta tidsintervall? Vilka volymer,
prisnivåerna kan avse marginalkvantiteter, handlas det överhuvudtaget
externt med så stora volymer?
Slutsatsen av detta är att det finns interdependenser vad gäller utvecklingen av skillnaden i prisnivån för insatsvaror och färdiga produkter när
leveranser sker internt i AB Persson.
Hur stark-denna interdependens är kan variera. Ju mer den levererande
enheten påverkar prisnivån genom egna beslut, desto starkare interdependens. Ju större andel interna leveranser, desto starkare interdepertdens.
Andelen interna leveranser i AB Persson är störst mellan råvaruenheten
och närmast efterföljande led. Till den del som leveranserna avser den typ
av råvara som koncernen .själv -producerar är alla leveranser interna.
Eftersom koncernens totala råvaruproduktion ej på långa vägar täcker
förädlingsindustrins behov, görs externa inköp. Dessa inköp görs av
råvaruenheten. Detta betyder att efterföljande led är helt beroende- av
råvaruenheten för sin försörjning. Här finns alltså en betydande logistisk
interdependens.
Mellan resultatenheterna i nästa led finns inte samma starka interdependens. Det finns möjligheter att köpa insatsvaror externt. Säljande enheter
har inte försörjningsansvar i samma grad som råvaruenheten. Vid intervju-
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tillfället påpekade dock koncernchefen att affärsiden är vertikal integration
och att de egna produkterna skall förädlas inom koncernen så långt det är
ekonomiskt försvarbart. Det betyder att det även senare i kedjan finns
interdependenser när det gäller priser och logistiskt flöde, även om detta
kanske är aven annan styrka. Eftersom även anskaffningen av vissa andra
förnödenheter är centraliserad till den koncerngemensamma inköpsenheten,
föreligger även här interdependenser av samma slag som tidigare
beskrivits.
Sammantaget överensstämmer de interdependenser som observerats till
viss del med dem som förväntas enligt analysen av fallet med klassiskt
resultatansvar i avsnitt 4.8. Skillnaden är att AB Perssons system delvis är
öppet mellan de olika delarna i den vertikala integrationen, försäljning till
utomstående kunder förekommer till en väsentlig del. Detta gäller framför
allt de senare delarna i kedjan. Det innebär som angivits att dessa enheter
inte delar drift- och volymrisker på samma sätt som i ett slutet system. De
intervjuade uppfattar också klart att de inte delar dem. Graden av
öppenhet i systemet, den relativa omfattningen av leveranser till utomstående, påverkar direkt i vilken omfattning riskerna delas. Sambanden
illustreras av följande figur:
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Riskfördelning inom AB Persson

8.5 Ekonomiskt styrsystem
Huvudmåttet för mätning och utvärdering av resultatenheterna i AB
Persson, var vid undersökningstillfället räntabilitet på sysselsatt kapital.
Eftersom flera av resultatenheterna är verksamma i branscher med mycket
stora resultatsvängningar, uttrycks den önskvärda avkastningsnivån som
ett genomsnitt över en konjunktur, vid undersökningstillfället 18 %.
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För prissättning av leveranser mellan resultatenheterna gäller i princip fria
förhandlingar med utgångspunkt i gällande marknadspriser.
Ett annat mått av betydelse som används, är cash-flow. Vissa verksamheter
befinner sig i intensiva investeringsfaser och det anses då av koncernledningen vara viktigt att särskilt kontrollera delarnas och helhetens likviditetsflöde.
AB Perssons ledning uppger att de inte har någon formell budget på kon-

cernnivå, utan justeringar av målnivåer för det enskilda året och differentiering för olika verksamhetsgrenar sker genom beslut i respektive resultatenhets styrelse.
Det långsiktiga avkastningsn1ålet differentieras ej med avseende på olika
resultatenheter. Om en resultatenhet ej långsiktigt når upp till avkastningskravet, är det, enligt koncernchefen, anledning att fundera på grundläggande förändringar av ledningen, eller förändringar i verksamheten av
strategisk art. När det gäller sådana förändringar, görs en bedömning av
hela förädlingskedjans förmåga att skapa mervärde per insatt enhet av
råvaran. Om en kedja är lönsam för koncernen som helhet, kan en enskild
resultatenhet inom kedjan tillåtas visa lägre resultat, dock endast till den
volym som är nödvändig för övriga kedjans lönsamhet.
Ett exempel framkom i studien. En resultatenhet har långsiktigt visat lägre
resultat. Denna verksamhet fortsätter, men endast i sådan ontiattning som
motsvarar vidareförädlingsbehovet av koncernens egen produktion av
råvara. I princip sker inget inköp utifrån av råvara till denna verksamhetsgren. Produktionskapaciteten i resultatenheten har minskats så att den
anpassats till detta.
Bedömningar av denna typ görs av koncernledningen. Ingen annan har den
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nödvändiga helhetsbilden. Sådana bedömningar ligger också till grund för
beslut om strategiska investeringar som fattas av koncernstyreisen.
För att kunna göra denna typ av bedömningar och för att löpande kunna
följa verksamhetens utveckling, finns sedan länge inom koncernen ett informationssystem som bygger på månatliga rapporter från resultatenheterna. Detta system innehåller dels ekonomisk information av typ
försäljningsintäkter och volymer samt drift- och underhållskostnader dels
tekniska uppgifter som produktionsvolymer, åtgångstal för olika råvaror
och utnyttjandegraden av tillgänglig produktionskapacitet. Månadsrapporterna omfattar hela resultatenheter men också viktigare enskilda produktionsanläggningar. Varje tertial upprättas också kompletta bokslut med
balans och resultaträkningar samt prognoser över årets utfall.
AB Persson har enligt uppgift valt att arbeta med få formella regler, dels
beträffande samarbetet mellan resultatenheterna och dels beträffande beslutskapaciteten inom de enskilda resultatenheterna. Koncernchefen
tillfrågades om detta och svarade.

"- Varje chef på denna nivå inom AB Persson måste ha en djupare
förståelse av koncernens grundläggande integrationsstrategier och
rollfördelning. Har han inte det skall han inte vara chef på denna nivå. "
I undersökningen framkom exempel på att detta också gällde i praktiken.

8.6 Effekter av styrsystemet
Det ekonomiska styrsystem som tillämpas i AB Persson får resultatenheterna att fokusera på de egna verksamheterna.
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Detta framgår väldigt tydligt av intervjusvaren från de ansvariga resultatenhetscheferna. Samtliga uppger att det är den egna enhetens resultat som
.är det viktigaste för dem och att deras uppgift är att driva sin resultatenhet
så effektivt som möjligt.
I AB Persson förändrades styrsystemet kring åren 1984 och 1985 på så sätt

att det ekonomiska ansvaret, från att tidigare ha mätts med ett absolutmått
som ej inkluderade kapitalkostnaderna, nu mäts med avkastning på
sysselsatt kapital. Samtidigt infördes mätning av kapitalomsättningshastigheten och en process startade för att omvandla resultatenheterna från
divisioner till dotterbolag.
Koncernchefen uttalade sig tydligt om syftena bakom denna process. Vid
denna tidpunkt fattade man inom AB Persson det strategiska beslutet att
växa genom företagsförvärv. Koncernchefen uppfattade att i det gamla AB
Persson var företagsledningen exekutiv för hela koncernen. Om man skulle
kunna förvärva och inlemma nya stora enheter var det enligt koncernchefen inte möjligt att fortsätta på detta sätt, utan det verkställande
ansvaret måste delegeras.
Resultatenheterna och deras styrelser tilldelades ansvar att besluta i alla
frågor utom dem som rör verksamhetens inriktning och omfattning samt
större investeringar. Självständigheten för de olika resultatenheterna skulle
betonas. Koncernchefen angav två punkter som han ansåg konstituera
självständigheten, nämligen;

"- a) ledningsansvar inför en styrelse som har befogenheter
b) ansvar för kapitalet"
Som komplement till detta uppgav koncernchefen att han sänt ett budskap
till organisationen;
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"- Självständighet medför ansvar utan skyddsnät".
Denna studie bekräftar att styrsystemet fått de effekter som koncernchefen
avsett. En centralt placerad ekonom uttrycker sig på följande sätt;

"- Effekter som vi fått är att man tänkt sig för flera gånger vid
investeringar och ,att medvetenheten om [inansieringsproblematiken
ökat."
Samtidigt som det alltså förefaller som att önskade effekter uppnåtts finns
det också indikationer på förekomsten av andra e~fekter. En av personerna
på koncernnivå uttrycker följande;

"- Det finns två dimensioner som ej kan styras på resultatenhetsnivå,
den horisontella produktdimensionen och råvaruflödesdimensionen. Dessa
får styras på koncernnivå. Den sista styrs med analyser av betalningsförmåga per insatt råvaruenhet."
En annan synpunkt som framförts är:

"- Decentraliseringen är kejsarens nya kläder - kostnadseffektivitet är A
och O. Decentraliseringen skymmer helheten. Koncernens struktur som
processindustri gör att det kortsiktigt inte finns så mycket att spela med.
Resultatet åker upp och ner som en barkbåt. Det viktiga för resultatenheterna är kortsiktig kostnadseffektivitet. Långsiktigt är investeringsbeslut och resursallokering styrmedlen. "
Detta uttalande tolkas som att det vertikala integrationsmomentet i företaget inte stöds av sättet att mäta och utvärdera resultatenheterna. Ett
exempel på en observation i samma riktning är det sätt som prissättningen
av interna leveranser mellan enheter uppges fungera, framför allt mellan
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resultatenheter tidigt i kedjan.
Vid intervjuerna framkom att det fanns åsiktskillnader om den lämpliga
prisnivån mellan råvaruenheten och dess två interna huvudkunder. I ett av
fallen var denna åsiktsskillnad så stark att man överhuvudtaget inte kunnat
komma överens, utan hänskjutit frågan uppåt. Därifrån återförvisades dock
ärendet med kommentaren:

"- Tänker ni verkligen stå med nesan att inte kunna komma överens.
Försök igen!".
Den köpande enheten uppvisar i detta fall en betydligt sämre lönsamhet
än övriga enheter, samtidigt som en mycket stor del av dess kostnader
utgöres av råvarukostnader. För enhetens del uppges att prisnivån på
råvaran är en mycket viktig faktor och att den låga resultatsnivån påverkar
attityderna inom enheten negativt.
På koncernledningsnivå är man inte så intresserad av om resultatet
uppkommer i råvaruenheten eller i resultatenheten utan mer av förädlingsvärdet som uppkommer i den kedja som består aven del av
råvaruenheten och resultatenheten.
En annan synpunkt som framförs beträffande råvaruenheten, är att den
uppfattas som sittande på två stolar. Det är enligt uppgift så att den egna
råvaruproduktionen prissätts på samma sätt som inköpta kvantiteter råvara
och inköpspriserna för dessa är styrande. Det betyder att ju högre priser
råvaruenheten tvingas betala för inköpta kvantiteter, desto högre värde får
deras egen produktion. Detta innebär enligt kritikerna, att råvaruenheten
saknar incitament att hålla nere priserna.
Ett resultat av dessa synpunkter, som en viss tid framförts internt inom
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koncernen, har blivit att råvaruenheten har fått förbinda sig att hålla fasta
priser under de tre kommande åren. En nackdel med detta, som framkom
vid diskussioner med berörda, är att man för efterföljande led i förädlingskedjan, omvandlar en rörtig kostnad till fast. Vid beslut om inskränkningar i driften har beslutsfattarna som ansvarar för produktionsanläggningarna inte tillgång till kunskap om den verkliga marginalkostnaden
för råvaran. Slutklämmen i dessa diskussioner blev, att frågan om driftsinskränkningar inte var aktuell i då rådande högkonjunktur och fick lösas
på annat sätt om det blev behov av det.
Överhuvudtaget framkom vid studien av AB Persson en förhållandevis
pragmatisk inställning till olika mätproblem. Ett exempel som nämndes var
en resultatenhet som genomfört omfattande nyinvesteringar. Detta har
medfört att det bokförda kapitalet närmast fördubblats och att avkastningen på sysselsatt kapital kommer initialt, under ett antal år, att sjunka.
Detta accepteras och enligt uppgift börjar man istället på ny kula när det
gäller att jämföra avkastningen år från år.
Slutsatsen av det som hittills beskrivits är att effekterna av sättet att mäta
och utvärdera det ekonomiska ansvaret inom AB Persson, som framgår av
följande figur, väl ansluter till vad som kan förväntas enligt analysen i
avsnitt 4.8, klassiskt resultatansvar, nämligen att resultatenheterna
fokuserar på den egna verksamheten.
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Ekonornisystemets stöd inom AB Persson

Enligt de observationer som gjorts stöds alltså inte den vertikala integrationen. Samband mellan resultatenheterna stöds inte av styrsystemet. Detta
ger upphov till vissa negativa effekter. Sådana effekter framkommer
tydligast mellan de enheter där sambanden är starkast, d v s tidigt i kedjan
där försörjnings-/inköpsplikt råder.

Koncernchefen uppgav att han var medveten om att negativa effekter

164
kunde uppkomma med det tillämpade styrsystemet.

"- Självständighet innebär alltid risk för suboptimeringar i en koncern
av vår typ. Vissa kostnadsökningar är ofrånkomliga."
Som exempel på vad han avsåg, beskrev han följande händelse.

"- En av resultatenheterna ville ha 55 mkr för en investering som syftade
till att höja kvaliteten på en produkt, tillverkad i en specifik anläggning.
Den ursprungliga kvaliteten används som insatsvara aven anläggning
inom en annan resultatenhet. De behöver inte den högre kvaliteten. För
resultatenheten som ville investera, var det ett riktigt förslag, men för
koncernen var det ej. Investeringen avslogs."
Den resultatsenhetschef som fick avslag på sin begäran, uppgav på
förfrågan att han blivit missuppfattad och tänkte återkomma med en annan
motivering.
Ett annat område där intressanta observationer skett i studien är relationen
mellan resultatenheterna och den centrala inköpsenheten. Flera intervjuade
från resultatenheterna har uttryckt ett visst missnöje med konstruktionen.
Från koncernledningens sida uppger man att man är medveten om detta
men att ur totalperspektivet är det ändå lönsamt för koncernen.
Resultatenheterna uppges ha rätt att långsiktigt bestämma om de vill vara
med i det centrala inköpssystemet eller ej. Har de beslutat att vara med,
går det inte att hoppa av kortsiktigt. Det har enligt uppgift inträffat att
resultatenheter valt att gå sin egen väg, men de är snart tillbaka igen.
Koncernledningen uppger att de upplever att det är svårt att verkligen
utvärdera effektiviteten i en inköpsverksamhet, men att ett engångstillfälle
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uppstod när man förvärvade ett företag som köpte samma insatsvaror som
AB Persson från i stort sett samma leverantörer. Man lade då de olika
inköpsavtalen sida vid sida och jämförde. Gentemot leverantörerna krävde
man sedan bästa pris. Det uppges att det inte alltid var "gamla" AB Persson
som hade bästa pris, trots större volym. Från koncernledningen var man
mycket nöjd med utfallet.
Som nämnts tidigare består AB Perssons styrsystem sedan gammalt, bland
annat av månadsrapporter från resultatenheterna till koncernledningen.
Rapporterna uppfattas som detaljerade i det avseendet att de omfattar inte
bara information om resultatenheterna som helhet, utan också om enskilda
anläggningar. Även omfattningen upplevs från vissa håll som detaljerad.
Informationslämnandet väcker kraftig irritation, framför allt från enheter
som nyligen köpts in av AB Persson. Man är inte van vid detta och menar
att AB Persson på papperet drivit decentraliseringen långt, men i praktiken
är företaget rätt centralstyrt.

"-Resultatenheternas uppgift är egentligen att så effektivt som möjligt
tillverka sina produkter, givet de produktionsresurser de blivit tilldelade,
och detta följs noggrant upp av koncernledningen. "
Dessa uttalanden i kombination med koncernchefens synpunkter på
decentralisering, som redovisats i början av detta avsnitt ger underlag för
följande tolkning.
I AB Persson är det operativa beslutsfattandet helt delegerat till resultatenheterna. Det ekonomiska styrsystemet är utformat för att stödja detta.
När det gäller beslut av strategisk karaktär eller beslut som avser väsentlig
resursallokering fattas besluten på koncernledningsnivå. Resultatenheterna
förväntas dock ta initiativ i dessa frågor och så även koncernledningen.
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Ett av skälen till detta förhållande är att resultatenheterna inte kan ha den
viktiga helhetsbilden i flera avseenden. För att koncernledningen skall
kunna följa verksamheten och få underlag för sina övergripande bedömningar, uppger man från centralt håll att man behöver den information som
begärs in.
Flera inköpta enheter har inte verkat i miljöer där man gjort denna typ av
helhetsbedömningar, och därför inte haft samma informationsbehov.
Enheterna har haft större självständighet. När denna nu minskar, med AB
Persson som ägare, reagerar man mot ett symtom på att frihetsgradema de
facto är mindre, nämligen informationssystemet.

8.7 Övriga styrmedel och interdependenser
Koncernledningen i AB Persson uppger att den är mycket medveten om
det ekonomiska styrsystemets begränsningar när det gäller att stödja
samordningen inom företaget. För att ändå säkerställa att samordningen
äger rum, för att motverka suboptimeringar uppger koncernchefen att han
använder ett antal olika instrument.
I studien framträder tre av dem tydligt. De är utan inbördes ordning
belönings- / sanktionssystemet, samarbetsgrupper och styrning med kultur.
8.7.1 Styrning med kultur
I samtalet med koncernchefen framkom flera exempel på hur han aktivt
försöker överföra värderingar som har att göra med att AB Persson är ett
vertikalt integrerat företag och att resultatsenhetescheferna måste beakta
detta i sitt beslutsfattande.
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Grundtanken, enligt koncernchefen, är att ekonomiska styrmedel är
trubbiga och aldrig kan utformas så att de i alla tänkbara situationer ger
korrekta styrsignaler. Därför fordrar han av chefer på resultatenhetsnivå att
de har en djupare förståelse för koncernens mål och strategier och handlar
på ett för helheten optimalt sätt, även om det kortsiktigt påverkar deras
eget utfall negativt.
Som en följd av detta uppger han att när det gäller utvärderingen av chefer
så är det ekonomiska utfallet inte det primära utan det handlar om
förtroende mellan koncern- och resultatsenhetsledning. För att skapa och
vidmakthålla denna djupare förståelse, som i mångt och mycket handlar
om interdependenserna mellan resultatenheterna, uppges att man inom AB
Persson arbetar med olika instrument.
Resultatsenhetstyrelserna med bland annat representanter för koncernledningen är ett sätt att kontinuerligt följa och påverka beslutsfattandet. Ett
annat instrument har varit utbildningseminarier för de högsta cheferna.
Dessa har verkat som instrument för att initialt skapa det eftersökta
helhetsperspektivet. För att vidmakthålla detta och ge toppcheferna inom
AB Persson möjlighet att bli uppdaterade på övergripande koncernstrategier arrangeras årligen konferenser för de 35 högsta cheferna.
Enligt koncernchefen är syftet med dessa åtgärder att stärka koncernperspektivet. Koncernchefen understryker också vikten av täta informella
kontakter mellan koncernledning och resultatenheterna för att stärka vikänslan.
Innebörden är att man styr genom att skapa starka gemensamma
värderingar, en kultur, som genomsyrar verksamheten och därför inte
fordrar heltäckande detaljregleringar, något som ändå är omöjligt att åstadkomma i en komplex verksamhet. Vid diskussioner med de olika
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resultatenhetscheferna framkom tydligt att detta syfte uppnåtts och att
detta påverkar deras beslutsfattande, dock inte i så hög grad att cheferna
upplever det egna ansvaret som urtunnat, något som delvis var fallet i AB
Nilsson.
Det finns indikationer på att om koncernintresset och resultatsenhetens
intresse kraftigt står mot varandra, så väljer resultatsenhetschefen att
prioritera den egna enheten, men att koncernledningen går in och ändrar
beslutet. Ovanstående tolkas som att detta är ett exempel på kompletterande styrning på det sätt som diskuterats iOuchi, 1979, här omnämnt
i avsnitt 3.3.
8.7.2 Belönings- och sanktionssystem
Koncernchefen uppger också att han ser systemet för tantiem till resultatsenhetscheferna, som ett instrument för att stärka helhetsperspektivet. Dessa
erhåller en del av sin lön som tantiem som grundar sig dels på koncernens
resultat och dels på den egna enhetens.
Som tidigare nämnts utvärderas resultatenhetschefema inte främst på det
kortsiktiga ekonomiska resultatet utan det är till syvende och sist en fråga
om förtroende mellan koncern- och resultatsenhetschefer. Tolkningar av
observerade händelser och uttalanden indikerar att viktiga faktorer som
påverkar förtroendet är huruvida en resultatsenhetschef dels driver sin
enhet så effektivt som möjligt och dels handlar med koncerrlhelhetens bästa
för ögonen, det vill säga att han handlar i enlighet med de värderingar som
beskrevs i föregående avsnitt. Om han gör det spelar variationer i det
ekonomiska utfallet mindre roll. Om däremot vederbörande handlar i mot
kulturen och visar att han inte förstått innebörden i strategin med vertikal
integration och delegerat beslutsfattande, finns enligt uppgift en uppenbar
risk att han får andra uppgifter.
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Slutsatsen av det som beskrivits i detta avsnitt är att man från koncernledningens sida använder belönings och sanktionssystemet främst för att
stödja interdependenserna mellan resultatenheterna och styrningen med
hjälp av kultur. Framför allt sanktionssystemet används för att stödja det
sistnämnda. Denna slutsats stöds till stor del på direkta uttalanden av
koncernchefen vid en diskussion om hans syn på sanktioner.
8.7.3 Samordningsgrupper
Vid studien av AB Persson observerades förekomsten av mer eller mindre
formella grupper som hade till uppgift att samordna olika delar av
resultatenheternas verksamheter. Dessa grupper hade ofta tillkommit på
initiativ av resultatenhetsnivån och arbetade utan tillsyn och inblandning
av koncernledningen.
Sådana grupper fanns exempelvis för att samordna den fysiska försörjningen av råvaran till de olika produktionsanläggningarna. Grupperna
möttes regelbundet för att utbyta information och prioritera tillgången på
och behovet av råvara och hur transporterna till produktionsanläggningarna skulle ske. Mellan den centrala inköpsverksamheten och resultatenheterna fanns motsvarande grupper för samordning av inköpsverksamheten. Ett av de halvfabrikat som är huvudprodukt i en av resultatenheterna tillverkas också i viss omfattning av andra resultatenheter, då
främst för eget bruk. Vissa kvantiteter säljs dock då och då på den öppna
marknaden. För att samordna uppträdandet på marknaden och för utbyte
av kunskaper och erfarenheter i produktionsfrågor har då bildats en
informell grupp.
I undersökningen förekom flera exempel på sådana grupper. Kännetecknande för dem var, förutom det som redan nämnts, att de föreföll arbeta
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informellt, att deltagandet i grupperna var frivilligt och att de inte hade
någon uppifrån reglerad egen beslutskraft, utan att samarbetet vilade på
ömsesidiga överenskommelse. Så vitt kunde utrönas, betraktade de
inblandade dessa grupper som mycket värdefulla och till fördel för alla
parter. Vid diskussioner inom grupperna uppgavs koncernnyttan vara en
ledstjärna för överenskommelser.
Förekomsten av dessa grupper och deras roll kan ses som ett exempel på
en av de strategier som Jay Gailbrath, 1973, här refererad i avsnitt 3.1,
beskriver att företaget kan tillämpa för att öka förmågan att hantera
osäkerhet, nämligen "Creation of Lateral Relations."
Det var de intervjuades uppfattning att dessa grupper spelade en avsevärd
roll när det gällde att hantera interdependenserna mellan resultatenheterna
inom AB Persson.
En bedömning gjord utifrån är att dessa grupper är det tydligaste och
effektivaste samordningsinstrumenten i AB Persson.
Att de är så framgångsrika kan dock åtminstone delvis ha sin förklaring i
att de två övriga samordningsinstrument som diskuterats, belönings- och
sanktionssystemet och den koncernkultur och som koncernledningen
an.vänder, båda stödjer samordningen mellan resultatenheterna på ett
indirekt sätt. Det direkta, konkreta och observerbara samordningsinstrumentet är de beskrivna grupperna.
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Kapitel

9

SAMMANFATTANDE
ANALYS

I detta avslutande kapitel skall ett antal väsentliga iakttagelser sammanfattas och några av de viktigaste observerade styrningsproblemen
analyseras ytterligare .

9.1 Några huvudiakttagelser
I samtliga studerade företag förekommer väsentliga interdependenser inom
de två dimensionerna funktion och produkt. Frågor om interdependenserna
och den ekonomiska styrningen i anslutning därtill var påtagliga problem
i alla tre företagen. Härvidlag fanns skillnader mellan enheter beroende på
i vilken operativ beroendeställning de stod till varandra.
När det gäller enheter med ett kortsiktigt operativt beroende av varandra,
framför allt produktion och försäljning, finns tydliga indikationer i alla
företagen på att interdependensema dem emellan i fråga om volym- och
driftrisk är väl kända. Logistikrisken är man också väl medveten om vad
gäller bristsituationer som kan uppstå och vilket ansvar var och en i så fall
har. Motsatsen däremot, risken med för stora lager och för hög kapitalbindning förefaller inte lika uppenbar.
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För andra enheter kan medvetenheten om interdependenser vara svagare.
Det gäller enheter vars aktiviteter visserligen påverkar helhetens resultat
och där man är delaktig i övriga enheters riskmoment, men där sambanden
är mer långsiktiga och resultatpåverkan på de ekonomiska måtten mer
långsiktig. Tydliga exempel på detta är forsknings- och utvecklingsenheterna samt inköpsverksamheterna i samtliga företag. För dessa enheter
tolkas de gjorda observationerna som att medvetenheten om vilka effekter
deras beslut får på andra delar i helheten, delaktigheten i riskmoment, är
svårare att tydliggöra.
Metoderna att utöva ekonomisk styrning varierade:
o I AB Karlsson stöddes funktionsdimensionen genom de ekonomiska måtten, medan något motsvarande stöd för produktområden egentligen inte fanns.
o I AB Nilsson var ambitionen att mått för projekt- och produkthelheter skulle spela en viktig roll medan funktionsdimensionen betonades mindre i den formella styrningen.
o I AB Persson användes de ekonomiska måtten till att stödja
produktdimensionen i varje led.
I generella termer framgår i samtliga studerade företag, att ekonomiska
mått betraktas som viktiga och kraftfulla styrinstrument. Det fanns en
uppenbar tendens att de dimensioner som markerades i måtten också fick
en kraftig uppmärksamhet bland aktörerna i företagen. Dock noterades i
AB Nilssons fall att de ekonomiska måtten i linje med de principiella
ideerna inte var fullt utvecklade, vilket självfallet omöjligjorde ingående
ekonomiska diskussioner i produktdimensionen.
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Erfarenheten var dessutom att uppmärksamheten och inriktningen på de
dimensioner som måtten inte stödde var mer begränsad, oavsett vilka
dimensioner detta nu än var. För att kompensera sig för detta utnyttjade
företagen kompletterande styrmedel vid sidan av måtten. De viktigaste
komplement som användes i de studerade företagen var dels överförande
av kulturpåverkande värderingar inklusive belönings- och sanktionssystem,
dels tvärfunktionel1a ofta informella grupper.
Även sedan kompletterande styrmedel använts kvarstod problem;
dessutom tenderade kompensationen att i sig medföra ett nytt problem,
nämligen hur medarbetare i ett företag skulle uppfatta de ofta tydliga
budskap som måtten i sig innebar i förhållande till det kompletterande
budskapet. Det uppstod lätt en tvetydighet: vilket av de båda budskapen
skulle ses som det mest angelägna?
Både i AB Karlsson och AB Persson hade ledningen gjort uttalanden som
uppenbarligen syftade till att skapa en kultur, som skulle ge även de
funktionsansvariga ett helhetsperspektiv. Samtidigt gav måtten i sig ett
snävare budskap. Härigenom blev den inbyggda konflikten mellan
produkt- och funktionsdimensionema synlig och budskapet beträffande
avvägningarna där emellan tenderade att framstå som tvetydigt.
I AB Nilsson, där produktdimensionen betonades, fick motsvarande
problem följande karaktär. Här är det frågan om att de ekonomiska målen
signalerar en delaktighet i riskmoment som det, enligt analysen i kapitel 4,
är tveksamt om man egentligen skall vara delaktig i. En effekt av detta som
kunnat observeras, är att hos vissa chefer finns en känsla av att man
försvinner i den stora helheten. Det egna ansvaret för det egna funktionsområdet tunnas ut och är inte intressant i omgivningens ögon. Samtidigt

känner man att visserligen påverkar de egna besluten aktiviteter utanför
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den egna enheten, men den i särklass starkaste påverkan har man dock på
de egna aktiviteterna. De observationer som gjorts antyder att detta inte
var något stort problem vid undersökningstillfället, men en del uttalade oro
för att det så kunde bli. Det upplevdes som viktigt att företagsledningen
var medveten om detta.
En slutsats av ovanstående är följande. När två dimensioner, som produktoch funktionsdimensionerna samtidigt är viktiga, är det svårt att framgångsrikt stödja båda med mått. Det är med andra ord svårt att uppnå ett
varaktigt jämviktsläge; man kan hellre tala om en pendelrörelse. Vid varje
tidpunkt finns anledning att överväga om en viss dimension är underbetonad och om mätsystemet därför skall ändras, för att öka inriktningen
på den. I det empiriska materialet fanns det också iakttagelser om sådana
pendelrörelser.
I studierna av både AB Karlsson och AB Nilsson har framkommit utsagor
att företagen relativt nyligen har stått inför valsituationer, huruvida det
ekonomiska styrsystemet skall stödja funktions- eller produktdimensionen.
I AB Karlsson fanns tidigare en organisatorisk struktur som betonade
produktdimensionen på så sätt att de i studien förekommande marknadsoch försäljningsenhetema, var organiserade i två sektorer, som var för sig
hade marknads- och försäljningsansvar för sin huvudproduktgrupp.
Produktionsenheterna var fortfarande vid undersökningstillfället uppdelade
på detta sätt, där den ena produktionsenheten låg på stort avstånd från
resten av företaget. Idemässigt var de två sektorerna inte långt ifrån att
utgöra två separata självständiga resultatenheter. Längre tillbaka i tiden
var också de två huvudproduktgrupperna två separata företag, där det ena
låg där nu enbart dess produktionsenhet finns kvar.
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Vid undersökningstillfället hade AB Karlsson valt en funktionsbaserad
organisation och att stödja funktionsdimensionen med hjälp av sättet att
mäta och utvärdera ekonomiskt ansvar. I intervjun med företagets VD
framkom att detta var ett medvetet val. Ett av hans främsta motiv var att
han ville undvika att få olika kulturer inom företaget, något som han
bedömde som en risk om han istället hade valt att betona produktområdena, produktdimensionen.
AB Nilsson har, som framgår av kapitel 7, nyligen genomgått en förändringsprocess i rakt motsatt riktning. Tidigare hade företaget en funktionellt
orienterad struktur och en ekonomisk ansvarsfördelning som enligt uppgift
stödde denna. I början av 1980-talet bildades ett antal självständiga resultatenheter vars verksamhet inriktades på olika kundprojekt. Styrsystemet
inom respektive självständig resultatenhet inriktades också på hela
enhetens resultat och projekten, produktdimensionen. Inom AB Nilsson
uppger man att detta var helt nödvändigt för att bryta en utveckling mot
tilltagande ineffektivitet.
Effekterna av förändringsprocesserna i både AB Karlsson och AB Nilsson
har enligt företagens företrädare varit positiva. Man har uppnått det man
eftersträvade och är nöjd med hanteringen av den dimension av interdependenser som avsågs.
Samtidigt framkommer i undersökningen flera indikationer på att den
dimension som man inte direkt stödjer med det ekonomiska styrsystemet,
inte hanteras lika effektivt. Varaktiga problem var särskilt vanliga i situationer med begränsade direkta kontakter mellan enheterna samt inom några
områden som t ex logistik och inköp. Dessa problem diskuteras nedan
liksom olika former av kompensation med andra styrmedel än ekonomiska
mått.
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9.2 Betydelsen av direkta kontakter och upplevelser kontra
indirekta för ekonomisk styrning.
Det stora flertalet av de intervjuade har uppgett en positiv inställning till
företagets aktuella styrsystem och det sätt på vilket det hanteras. Det
betyder inte att avvikande uppfattningar har framkommit. Som tidigare
redovisats har dock vissa styrinstrument visat sig mindre effektiva i vissa
sammanhang än andra.
I varje studerat företag har företagsledningen sökt styra genom att utveckla
en kultur, gemensamma värderingar, för att åstadkomma samverkan
mellan enheter. I undersökningen finns indikationer både på att detta har
lyckats och att det inte har varit lyckosamt. Att styrning med kulturer,
normer etc kan ha varierande framgång har säkert många orsaker. En
orsak, som de intervjuade ofta återkommer till i denna studie, är det
fysiska avståndet mellan de involverade enheterna. Med stora avstånd
försvåras direkta kontakter.
I AB Karlsson anges samarbetet fungerar väl mellan huvudkontoret och
en produktionsenhet, medan det inte alls fungerar gentemot den andra
produktionsenheten, som är belägen på en annan ort. Avståndet anges som
en väsentlig orsak.
Vid flera enheter inom AB Nilsson anses ett annat område påverkas av
denna faktor, nämligen samordningen mellan utvecklingsenheter och produktionsenheter. Framför allt produktionscheferna påtalar behovet av nära
samarbete med utvecklingsenheterna, så att produkterna inte bara är prototyper, utan verkligen produktionsanpassade när tillverkningen körs igång.
Så är inte alltid fallet. Produktion och utveckling återfinns i samtliga fall
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på skilda håll. Att detta inte är något oväsentligt problem indikeras av att
i en av AB Nilssons affärsenheter har tillverkningsenheten på eget initiativ
och på egen bekostnad, placerat produktionstekniker hos utvecklingsenheten 60 mil därifrån. De kallas internt för "glue men". Att det fysiska
avståndet är betydelsefullt för sammarbete och samordning framgår också
av andra studier.

"ett ökat informations- och samordningsbehov mellan och inom företag
kan ta sig i uttryck i en fortlöpande rumslig koncentration av beslutsenheter inriktade på personkontakter med varandra och med myndigheter,
organisationer och forskningsorgan. ", Bertil Thomgren, 1967, Regional
External Economies, s 51.
I de studerade fallen i denna undersökning har inte alltid en sådan rumslig
koncentration ägt rum.
En förstudie av Back; Otterbeck; Thorngren, 1967, Kontaktsystem och regional

utveckling, gav stöd för ett antal hypoteser, som kan sammanfattas som att
ju högre grad av komplexitet i innehållet av den överförda informationen,
desto större andel personlig överföring av informationen. Detta stämmer
väl överens med den vikt som flera av företagsledarna här uppger att de
lägger vid personliga kontakter, för att kommunicera styrimpulser. Om
informationsflödet dessutom är stort eller frekvent anser flera av de
intervjuade i denna undersökning att fysisk närhet är viktig.
I studien finns också exempel på det omvända. Ledningsgruppen för en
av affärsenhetema i AB Nilsson uppger att den är mycket positiv till att
avståndet till den och AB Nilssons koncernledning är 60 mil. Det skapar
en positiv känsla av självständighet, något som gruppen uppger som
önskvärt. Generellt är kommunikation av betydelse i samband med ekonomisk styrning.
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"Vi har ovan framför allt framhållit tre områden där företag har
möjlighet att förbättra sin ekonomiska styrning:
- Formerna för hur ekonomisk information överförs och diskuteras.",
Östman; Ewing; Glader, 1987, Ekonomisk styrning i förändring, s 61.
En medlem i en företagsledning uttalar följande:

"- När vi kommer till dem (en enhet på stort avstånd från huvudkontoret), för att gå igenom ekonomin med mera, har vi tyvärr en otrevlig
inställning, att här kommer vi och skall tala om hur det är och hur det
skall vara. Detta beror troligen på att vi inte träffas och umgås dagligen
utan byggt upp någon form av mur omkring oss. Detta är inte bra. "

9.3 Ekonomiskt ansvar för färdigvarulager
Vid studier av styrning av enheter med verksamhetsamband är det
naturligt att särskilt analysera gränssnitten mellan enheterna. Ett sådant
gränssnitt, som i de studerade företagen förefaller skapa problem i vissa
situationer, gäller ansvaret för färdigvarulagret. I de studerade fallen
uppkommer problemen när antalet artiklar är stort och efterfrågan inte är
säkert känd i förväg, utan varierar över tiden på ett sätt som är svårt att
förutse. I denna studie förekommer exempel på detta i de företag som
handlar med konsumentprodukter. En försvårande faktor förefaller vara
avståndet i de fall där det fysiska lagret och marknadsenheten befinner sig
på stort geografiskt avstånd från varandra.
I AB Karlsson finns två exempel, lagret mellan de två produktionsenheterna och respektive produktchefer. I AB Nilsson har problemet observerats i affärsenheten som ansvarar för konsumentprodukten med ett lager
placerat hos produktionsenheten och marknadsenheten lokaliserad ca 60
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mil därifrån.
I de fallen där hanteringen av lagret är betydelsefullt för verksamheten,
kan man principiellt tänka sig åtminstone tre lösningar för fördelningen
av ansvaret. Antingen har produktionsenheten ansvaret eller marknadsenheten eller båda. I de studerade fallen förekommer alla tre lösningarna mer
eller mindre tydligt renodlade.
För en av AB Karlssons produktgrupper är ansvaret entydigt lagt på produktionsenheten och alla inblandade uppfattar också detta. Bärande tankar
bakom detta faktum är, enligt en representant för företagsledningen, att
tygla marknadsenheten och marknadschefernas inneboende optimism som
innebär att de inte alltid gör realistiska avvägningar. I stort anger de inblandade att denna lösning fungerar bra. Som en starkt bidragande orsak
till detta anges det faktum att lager, produktionsenhet och produktcheferna
fysiskt är placerade mycket nära varandra. En produktchef uppger
exempelvis att han vid behov går en runda ilagret på lunchen för att få en
uppfattning om dess storlek. Det finns visserligen ett datoriserat lagerinformationssystem men den fysiska inspektionen föredras. Rent principiellt
tycker dock en del produktchefer att de borde ha lageransvaret eftersom
de genom sina prognoser och kampanjer har bäst kännedom om efterfrågan. Det blir också de som i praktiken får ta de ekonomiska, konsekvenserna av utebliven försäljning till följd aven eventuell brist i lagret.
Så väl fungerar inte det andra fallet i AB Karlsson. När det gäller den
andra produktgruppen uppger företagsledningen att produktchefen har
ansvaret. Själv vill han inte riktigt vidkännas detta, eftersom han anser att
han i praktiken har mycket liten möjlighet att ha kontrollen över lagret.
Som en starkt bidragande orsak anges återigen den fysiska placeringen.
Lagret finns i direkt anslutning till produktionsenheten som är belägen ca
40 mil från produktchefen. Platschefen känner inget ansvar förutom för den
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fysiska hanteringen, som han upplever att han sköter på entreprenad åt
marknadsenheten. Vad som, enligt uppgift, också bidrar till produktchefens ovilja att ta ansvar för lagret är att hans ekonomiska ansvar i övrigt
uttrycks på ett sådant sätt att kapitalbindningen i lagret ligger helt utanför.
En snabb analys i samband med en intervju gav vid handen att lagret innehåller varor till ett värde av några miljoner kronor mer optimalt.
I det tredje exemplet, där färdigvarulagret spelar en roll, är ansvaret för

lagret fördelat på flera händer. I den enhet i AB Nilsson som ansvarar för
konsunlentprodukten, var tidigare ansvaret för lager och prognoser över
behovet av olika produktvarianter lagt på marknadsenheten. Detta angavs
ha fungerat mindre väl. Som framgått tidigare kände marknadschefen där
att han inte hade kontroll över hela kedjan ut till kund, varför han hade
svårt att riktigt stå för prognoserna. Samtidigt anges de fysiska avståndet
mellan ansvarig och lagrets placering för tredje gången vara något
väsentligt. Lagret finns i samma lokaler som produktionsenhetens komponentlager ca 60 mil från marknadschefen. Samlokaliseringen med komponentlagret gör det fysiskt svårt att avgöra vad som utgör lager och vad
som utgör förråd. Det gör det också svårt att fördela lokal- och hanteringskostnader. Samtidigt betonar man ju produktdirnensionen i AB Nilsson,
vilket i detta fall innebär att ett ansvar som alla inblandade upplever som
besvärligt och mindre självklart att det skulle falla inom det egna funktionsområdet, löper stor risk att falla mellan stolarna. För att komma till rätta
med problemen har man, som tidigare beskrivits, skapat en neutral
befattning, placerad på ekonomiavdelningen, med uppgift att samordna
dessa bitar men utan direktivrätt åt något håll. Vilka effekter denna
förändring kan få var vid undersökningstillfället för tidigt att uttala sig om.
De observerade effekterna av styrsystemen i samband med färdigvarulagren tolkas som att det i dessa fall inte finns någon klar ansvarsfördelning mellan de berörda enheterna. En bidragande orsak är att måttet
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kapitalbindning sällan passar in i funktionsenhetemas ekonomiska
huvudmål, utan ofta får karaktären av restriktion samtidigt som effekterna
av lagerbrist kraftigt påverkar marknadsenheternas primära ekonomiska
mått.
Det har i sammanhanget också observerats att de ekonomiska huvudmålen
för de involverade enheterna är konstruerade så att de inte innehåller
kostnader för rörelsekapital, d v s resultatmåtten på denna nivå belastas
inte med räntekostnader för lagervärdet. Detta uppges påverka ansvarskännandet för lagret. Det innebär också att om en åtgärd för att minska kapital
bundet i lager innebär ökade kostnader, exempelvis systemkostnader för
effektivare lagerstyrning, så slår dessa kostnader igenom i resultatmåttet.
"Intäktssidan" på samma åtgärd, i form av lägre räntekostnader för bundet
kapital i lagret, påverkar ej resultatmåttet.
Mycket tyder också på att lokaliseringen av lagret är viktigt i den
meningen att fysisk närhet till lagret är en avgörande faktor för ansvarskännande. Detta överensstämmer med Vaneils, 1979, tidigare refererade
modell, där "custody of physical resources" nämns som en av faktorerna.
En näraliggande fråga är vilken enhet som kortsiktigt skall styra produktionsmix och volym. En åsikt som framförts är att marknadsenheten skall
styra i en konjunkturuppgång medan den är "definitionsmässigt" för
optimistisk i en konjunktursvacka och därför bör i stället de produktionsansvarigas uppfattning då få väga tyngst.
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9.4 Centrala inköpsverksamheter och interdependenser
I två av de studerade företagen, AB Nilsson och AB Persson, förekommer
någon form av gemensamma inköpsenheter i mer eller mindre tydliga
stabspositioner. I båda fallen framförs också kritik på dessa enheters sätt
att fungera från företrädare för linjeenheterna.
I AB Nilsson kan synpunkterna sammanfattas som att den centrala
inköpsverksamheten för mycket koncentrerar sig på att erhålla lägsta
möjliga styckepris, medan andra kvaliteter som flexibilitet och korta
leveranstider får stå tillbaka. Det hävdas också att vissa detaljer skulle
kunna upphandlas effektivare hos lokala leverantörer i närheten av respektive produktionsanläggning. De administrativa rutinerna upplevs
betungande.
I AB Persson finns det två typer av centrala inköpsenheter. Anskaffningen
av den för hela tillverkningsprocessen grundläggande råvaran sköts helt av
en resultatenhet. Detta är en central del i AB Perssons strategi. Icke desto
mindre förs synpunkter fram som

/I _

att när vi var självständigt företag skötte vi denna bit själva minst

lika bra som råvaruenheten nu gör."
Den andra typen av centrala inköp gäller vissa förnödenheter som olja,
vissa kemikalier etc, som förbrukas i stora kvantiteter och av flera resultatområden. Här är kritiken från resultatenheterna kraftigare. I sammandrag menar man att detta är en onödig inskränkning i enheternas
självständighet.
Bägge företagsledningarna försvarar den uppläggning av inköpsverksamheten som tillämpas i de båda fallen. Man är i och för sig medveten om
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synpunkterna från enheterna men uppger att en avvägning mellan olika
intressen har gjorts rum och att nuvarande uppläggning är de bästa sedda
ur helhetens perspektiv.
Både AB Nilsson och AB Persson tillämpar en ekonomisk styrning som
inriktats på produktdimensionen. Förekomsten aven central inköpsenhet
innebär att man har brutit ut ett område, som de delansvariga upplever
som väsentligt.
Överhuvudtaget förefaller missnöjet utgå ifrån det faktum att man centralt
och lokalt har olika uppfattningar om inköpsenheternas mål och uppgifter.
På övergripande företagsledningsnivå vill man huvudsakligen att tillvarata
stordriftsfördelar i resursanskaffningsfunktionen. Företrädarna för delenheterna ger uttryck för en delvis annan uppfattning. De menar att även
sådana faktorer som leveranstider, flexibilitet och kvalitet bör tillåtas spela
en större roll än vad de gör idag.
En bakomliggande orsak till meningsskillnaden kan vara mätproblem.
Stordriftsfördelar är mätbara, åtminstone i relation till en riktprislista eller
någon form av etablerat marknadspris. Även prisutvecklingen på sikt kan
mätas och jämföras med index. Däremot kan det, som tidigare påpekats,
vara svårt att uttala sig om huruvida det erhållna priset skulle kunna vara
ytterligare några procent lägre eller ej. Effekterna av längre leveranstider
etc är inte lika lätta att mäta direkt. De uppstår i

p~oduktionsenheterna

i

form av, om inte direkt i en stillastående produktionsprocess, så i alla fall
i ett mindre effektivt produktionsprogram med fler omställningar etc.
Effekterna finns där och åtminstone de chefer som är direkt ansvariga för
produktionen anger att dessa stundtals kan vara betydande, även om dessa
anses svårare att direkt peka på och framgångsrikt hävda i en diskussion
uppåt.
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En tolkning av det observerade, i termer av riskdelning, är att enligt
analyserna i kapitel 4 är inköpsfunktionerna delaktiga i flera riskmoment
som huvudsakligen bärs av andra enheter. De ekonomiska mått som
används för att mäta och utvärdera inköpsenheterna stödjer inte denna
delaktighet. I undersökningen har inte heller observerats andra styrinstrument som stödjer denna delaktighet. Observationer från andra enheter
indikerar att delaktigheten ej stöds. En effekt som då har noterats är mer
eller mindre starka spänningar mellan inköpsenheterna och övriga enheter.
De som anser sig hårdast "drabbade" uttrycker en önskan att själva få
överta ansvaret.

9.5 Internpriser som informationsbärare i integrerade
verksamheter
Mellan flera av de enheter som har studerats förekommer leveranser av
betydande omfattning. Prissättningen av dessa påverkar starkt enheternas
resultat. I de två företag där det ekonomiska styrsystemet inte stödjer
riskdelning mellan enheterna, AB Karlsson och AB Persson, har irritation
observerats som kan härledas till de tillämpade internprissystemen.
I AB Nilsson uppges att när det ekonomiska styrsystemet tidigare inte
stödde något samarbete, så förekom även där friktioner av samma typ. Nu
när styrsystemet ändrats, så att samarbetet mellan enheterna stöds, så har
dessa olägenheter helt försvunnit.
I AB Karlsson är det största observerade irritationsmomentet hänförligt till
det faktum att svängningar i inköpsprisnivån för viktiga råvaror inte tillåts
att slå igenom på internpriset, utan de positiva differenser tillskrivs
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inköpsavdelningen. I stället används en schablonkostnad som periodvis
justeras efter svängningarna i marknadspris men som däremellan kan vara
kraftigt missvisande. Några produktchefer anser att detta ger dem en
felaktig kostnadsbild som kan leda till felaktiga marknadsbeslut.
Även i AB Persson finns observationer av samma karaktär. Resultatenheten
som ansvarar för råvaruförsörjningen har fått förbinda sig att hålla fasta
priser gentemot sina interna kunder under en treårsperiod, oavsett hur
marknadspriserna förändras. Koncernledningen uppger att skälet för denna
åtgärd är att sätta press på enheten så att förväntade samordningsvinster
i samband med gjorda företagsförvärv realiseras. Lönsamhetskraven på enheten är under denna tidsperiod oförändrade. En effekt för efterföljande
enheter i kedjan är att de i kalkylsammanhang får en schablonkostnad för
råvaran, som troligen kommer att avvika alltmer från den verkliga
kostnaden.
En principiell aspekt på dessa observerade tillvägagångssätt är följande.
När företagen väljer att i kalkylsammanhang ersätta de verkliga kostnaderna med mer eller mindre grova schabloner, exempelvis standardkostnader för inköpta råvaror, finns risk att efterföljande led i förädlingskedjan
får en felaktig uppfattning om råvarukostnaderna. Information tillgänglig
i ett led, inköpsledet, kan förvanskas för senare led. Detta kan i sin tur ge
en felaktig uppfattning 001 marginaler och lönsamhet. Även om standardkostnaderna i genomsnitt är rätt satta kan de, 0lP de verkliga kostnaderna
varierar under tidsperioden, exempelvis ett år, periodvis komma att ge en
felaktig information. Standardkostnaderna kan bli högre eller lägre än de
verkliga.
Om de efterföljande leden fattar beslut på sådant underlag, så kan detta
leda till beslut som innebär att företagets resurser inte utnyttjas optimalt.
Exempelvis går man miste om möjligheten att uppträda aggressivare på
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marknaden när råvarukostnaderna är lägre I AB Karlsson uppges att detta
mycket väl kan ha inträffat. I AB Persson uppgav koncernledningen att
man var medveten om problemet men att detta inte var något problem- i
då rådande konjunktursituation.
I mer generella termer är detta ett exempel på den diskussion om
internprissättning som återfinns hos exempelvis Jack Hirshleifer, 1956, On

the Economics of Tranfer Pricing och 1957, Economics of the Divisionalized Firm.
Där förespråkas marginalkostnadsbaserade internprissystem, för att ge
efterföljande led ett relevant underlag för korrekta beslut enligt modellen
att optimum uppnås när marginalkostnaden är lika med marginalintäkten.

Det kan noteras att inte något av företagen har valt att tillämpa en metod
för internprissättning enligt dual-pricingmodellen, refererad i avsnitt 3.1.
Man föredrar enklare ansatser.

9.6

Samverkan mellan ekonomiska styrmedel och andra

styrmedel
En genomgående erfarenhet från de studerade företagen är att man i ledningen inte betraktar ekonomiska styrsystem som enda sättet att hantera
interdependenser. Snarare får många uttalanden tolkas som att man anser
sig disponera en mer eller mindre stor uppsättning instrument som
kompletterar varandra, när det gäller att styra verksamheten och hantera
interdependenser av olika slag och dimensioner.
Alla intervjuade företagsledare anser att den ekonomiska styrningen är ett
viktigt instrument i sammanhanget, men det måste kompletteras med
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andra. Detta stämmer väl överens med Galbraiths,1973,..., kap 2, tankar om
integrativa instrument.
I de studerade företagen används i samtliga fall olika former av mer eller

mindre informella grupper för att hantera interdependenser mellan
enheterna. Detta är särskilt tydligt i AB Karlsson och AB Persson. I dessa
två företag används det ekonomiska styrsystemet för att inrikta enheterna
på samband inom dem själva, i AB Karlsson inom funktionsenheterna i AB
Persson inom de samverkande resultatenheterna. Sambanden mellan
enheterna inom ramen för helheten lämnas emellertid inte åt sitt öde. Det
är för att signalera vikten av sambanden mellan enheterna som de kompletterande styrinstrumenten här spelar en avgörande roll.
För att hantera samordningsbehoven mellan enheterna uppmuntras och tas
initiativ till samordningsgrupper över enhetsgränserna. Däremot involverar
sig inte någon företagsledning, enligt vad som framkommit i undersökningarna, direkt i dessa gruppers arbete. Grupperna har ofta till uppgift att
hantera samordningsbehov av operativ art mellan enheterna, exempelvis
som redan har beskrivits, att ge prognosunderlag för produktionsplanering i alla företagen och att ge underlag för planering av råvaruinköp och
råvaruförsörjning av enskilda anläggningar i AB Persson. Det förekommer
också grupper som har till uppgift att vara rådgivande i exempelvis
inköpssammanhang och som syftar till erfarenhets- och kunskapsöverföring
inom områden som är väsentliga för flera enheter.
I AB Nilsson spelar, enligt uppgift, grupper för överföring av tekniskt
know-how en avgörande roll för företagets förmåga att utveckla tekniskt
avancerade produkter. Inom AB Nilsson är förekomsten av sådana grupper
det främsta exemplet på interdependenser i produktdimensionen, som
anses så viktiga att de behöver stödjas, trots att de ekonomiska måtten
redan stödjer denna dimension. Tekniskt know-how, och den kommersiella
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appliceringen av detta, uppges vara ett av koncernens effektivaste
konkurrensmedel. Även när det gäller affärsenheternas styrning av motsvarande enhet i Nilssons Svenska AB, så sker det med operativa styrgrupper,
som tidigare nämnts i avsnitt 8.9. Detta sätt att använda grupper överensstämmer med Galbraiths, 1973,..., kap 5, strategi,"Creation of Lateral
Relations", för att öka företagets förmåga att hantera information.
I sammanhanget kan konstateras att företagen enligt det som framkommit
i denna studie föredrar denna strategi framför den andra som Galbraith
föreslår, nämligen att investera i vertikala informationssystem så att beslutsfattarna på högre hierarkiska nivåer får tillgång till bättre beslutsunderlag.
I alla -de studerade företagen, och särskilt tydligt i AB Persson, tar flera av
de intervjuade kraftigt avstånd från sitt vertikala informationssystem. Att
utveckla systemet ytterligare är enligt uppgift inte aktuellt i något av fallen.
Den väg man istället har valt är att delegera delar av beslutsfattandet dit
där informationen redan finns idag och att skapa kontakter över enhetsgränserna, för att åstadkomma den önskade samordningen. I AB Persson
är koncernledningen enligt sitt uttalande mycket klar över detta strategival
och anser sig inte ha några andra alternativ.
Ginzberg, 1980,..., s 380, tidigare refererad i avsnitt 3.1, diskuterar denna
avvägning mellan informationssystem och laterala grupper. Hans slutsats
är att om inte informationssystemet behövs för att tillfredsställa andra
behov, så är laterala relationer att föredra när det gäller att skapa
samordning.
I de situationer som här har studerats har inte några indikationer framkommit på att ett utvecklat vertikalt informationssystem skulle behövas av
andra skäl. Ett sådant skäl skulle exempelvis kunna vara extern rapporte-
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ring, men uppenbarligen anser man att detta behov redan är tillgodosett
av det existerande redovisningssystemet. Ginzbergs slutsatser stöder det
sätt man valt att hantera samband mellan enheterna i de studerade
företagen, nämligen att stimulera laterala relationer.
Ett annat kompletterande styrinstrument, som framkommit vid studiet av
de olika företagen, är styrning genom gemensamma värderingar, m a o en
gemensam kultur, skapad på andra sätt än genom mätsystemet. I studien
förekommer observationer av detta styrinstrument i AB Persson och AB
Karlsson.Ett tydligt exempel är koncernchefens i AB Persson uttalanden om
att av chefer på nivån närmast honom kräver han en djupare förståelse av
koncernens vertikala strategi. En synpunkt som har släktskap med koncernchefens uppfattning är exempelvis följande:

"Vi har uppfattat pengar och identitet som två poler. Tillståndet i den
ena polen kan påverka, men även påverkas av, tillståndet i den andra.
Detta är ett exempel på "duality". Pengar är en aspekt av ett företags
identitet, men bara en av flera aspekter. Finans riktar uppmä'rksamheten
mot några delar av verkligheten. Personlighet och identitet behövs som
motpoler.", Thomas Polesie, 1990, Företag i förändring, s 113
Även VD i AB Karlsson uppger att han försöker styra genom att skapa
gemensamnla värderingar av typen att

"-AB Karlsson är ett producerande och marknadsförande företag och att
vi måste respektera varandras uppgifter. "
"-Genom att företaget som helhet skapar goda resultat, visar vi att vi är
kapabla att själva ansvara för vår verksamhet. "
I AB Nilsson är den viktigaste värderingen, som förs, ut av företagsledningen, betoningen av produktdimensionen. I AB Nilssons fall stödjer det
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ekonomiska styrsystemet och styrningen med kultur interdependenser i
samma dimension, nämligen produktdimensionen.
I alla de tre studerade företagen spelar belönings- och sanktionssystemen
en viktig roll. Tolkning av observationerna i studien tyder på att denna roll
kan vara antingen direkt eller indirekt styrande. En närmare analys visar
också att belönings- och sanktionssystemen kan utformas för att stödja helt
olika delar av styrsystemen. Vid analys av de tre företagens belönings- och
sanktionssystem framgår också att belöningssystemet kan spela en roll och
sanktionssystemet en helt annan.
I AB Karlsson, där sättet att fördela det ekonomiska ansvaret stödjer
funktionsdimensionen, är belöningssystenlet främst utformat för att direkt,
som eget styrinstrument, stödja produktdimensionen. Främsta indikationen
på detta är belöningssystemets konstruktion, där tantiem grundas på såväl
den egna enhetens resultat, som på hela AB Karlssons dito. Enligt uppgift
från företagsledningen är också syftet med denna konstruktion att stödja
samarbetet över enhetsgränserna. Flera av enhetscheferna bekräftar också
att de upplever belöningssystemet på detta sätt.
Sanktionssystemet i AB Karlsson har en annan roll. Under den tidsperiod
som studien genomfördes tvingades en ledande befattningshavare att
lämna sin funktion. Vid samtal framkom att skälet till detta inte var ett
svagt ekonomiskt resultat, utan att vederbörande inte ansågs ha uppträtt
i enlighet med de värderingar eller den kultur som var norm inom
företaget. Sanktionen syftade till att undanröja ett hot mot företagets
värdesystem.
Frågan om vad som hände vid ekonomiska avvikelser, besvarades genomgående med att man då tillsammans analyserade anledningen till
avvikelsen, för att finna adekvata motåtgärder och för att lära sig inför
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framtiden. Ingen uPI?fattade att ekonomiska avvikelser i sig var direkt
kopplade till ett personligt ansvar. Det ansågs från företagsledningshåll, att
det ofta fanns för många externa faktorer som påverkade utfallet, för att
kunna göra en sådan koppling.
Vid studiet av AB Persson framkom att belönings- och sanktionssystemen
där spelade samma roll som i AB Karlsson, i det att de hade utformats för
att stödja en inriktning på hela den vertikala kedjans restLltat, m a o på
metaproduktnivån.
I AB Nilsson å andra sidan, där sättet att fördela ekonomiskt ansvar är
inriktat på produktdimensionen, har utformningen av belöningssystemet
tolkats som att även stödjer samma dimension. Även i AB Nilsson grundas
resultatlön till stor del på hela affärsenhetens resultat. I AB Karlsson och
AB Persson används belöningssystemet för att stödja en dimension som
inte stöds av sättet att fördela ekonomiskt ansvar. I AB Nilsson verkar
fördelningen av ekonomiskt ansvar och belöningssystem i samma riktning.
På frågan om vilka reaktioner som kunde förväntas vid ekonomiska
avvikelser, svarade man genomgående på samma sätt som i AB Karlsson,
d v s att man snarare var inriktad på att analysera orsakerna i stället för att
utkräva ett personligt ansvar. Detta gällde också för AB Persson.
Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt tolkas observationerna i
företagen som att företagsledningarna har ett integrativt sätt att se på olika
styrinstrument. Som en närmare analys av detta synsätt och med ämnet för
denna studie som grund, framträder följande bild.
Att hantera samband i företaget är en viktig styrningsfråga. Grunden för
förekomsten av samband finns i verksamhetens art och de övergripande
strategier som tillämpas, exempelvis AB Perssons strategi att vara ett
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vertikalt integrerat tillverkande industriföretag. Företagets organisatoriska
struktur formar de unika interdependenserna i företaget. Givet företagets
unika uppsättning interdependenser har de studerade företagen valt att
fördela det ekonomiska ansvaret på ett sådant sätt att det antingen stödjer
interdependenser i funktions- eller produktdimensionen.
Galbraith, 1973, anger i sin modell att ett tänkbart fall är att båda
dimensionerna stöds samtidigt. Något sådant dubbelt stöd har inte
observerats i denna undersökning.
I undersökningen har observerats klara indikationer på att företagen

använder kompletterande styrfunktioner, som t ex laterala kontakter,
framför allt med samarbetsgrupper över enhetsgränserna, samt styrning
med kultur, genom t ex gemensamma värderingar och normer. Belöningsoch sanktionssystemen spelar en viktig men inte helt entydig roll i
sammanhanget. De används helt enkelt på olika sätt i de studerade företagen.
Genom samspel mellan de olika styrsystemkomponenterna anser företagsledningarna att de kan åstadkomma en för företaget unik mix av
betoning av funktions- och produktdimensionerna. Att de olika delarna här
har beskrivits stegvis betyder inte att det i studien funnits indikationer på
att utvecklingen i respektive företag också har gått till på detta sätt. Att beskriva hur sådana förändringsprocesser går till, har inte heller varit syftet
med denna undersökning.
Två citat från litteraturen som passar väl in i sammanhanget:

"The high performers did most nearly meet both the requirements for
highly differentiated units and the necessity for these units to work well
together. There appears to have been a close relationship between the
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extent to which these organizations met the enviromental requirements
tor differentatian and integration and their ability to deal effectively with
that ennvironment. ", Paul R. Lawrence and Jay W. Lorch, 1967, ...,
s 52f.

"A number of specific mechanisms, then, are used to achieve this
interdepartemental coordination. They range from hierachial referai to the
creation of product management departments." "Organizations pursuing
strategies charactereized by interdepartemental activity, high uncertainty,
and high diversity will select mechanisms tarther down the list (closer to
integrating departments)", Galbraith; Kazanjian, 1986,..., s 87.
De observationer som här har redovisats av de studerade företagens sätt
att använda olika styrinstrument för att stödja interdependenser i olika
dimensioner, överensstämmer väl med ovanstående tankar från organisationsteoretisk forskning.
Observationerna i denna studie har syftat till att lyfta fram det ekonomiska
styrsystemets roll i sitt sammanhang. I studien har flera observerade
indikationer tolkats, för att få en uppfattning om vilka faktorer som
påverkar aktörerna och deras vilja att hantera interdependenser.
De faktorer som har observerats i de studerade företagen, och som
väsentligt påverkar aktörernas beteende, är enligt denna tolkning följande:
o Sättet att fördela ekonomiskt ansvar
o Sättet att ekonomiskt mäta och utvärdera ansvar och produkter
o Olika typer av samordingsgrupper och processerna inom dessa
o Företagledningarnas försök att skapa gemensamma normer och värderingar
o Belönings- och sanktionssystemen.
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Förekomsten och arten av interdependenser i sin tur påverkas av företagets
grundläggande affärsideer, strategier och uppgiftsstrukturer för delarna.

Vid undersökningens uppläggning har entydiga effektvariabler inte definierats. Ett steg i denna riktning har dock varit att notera lönsamhetsutvecklingen i företagen och de intervjuades uppfattning om styrsystemen.
Lönsamheten för de studerade företagen får vid respektive undersökningstillfälle beskrivas som god eller mycket god. Å andra sidan genomfördes
undersökningarna huvudsakligen under en period, åren 1987 till 1989, som
präglades av högkonjunktur och goda resultat för nästan hela svenska
näringslivet.
Beträffande de intervjuades inställning till styrsystemen så framfördes både
positiva och negativa aspekter. Dessa har redovisats inom ramen för
beskrivningarna av respektive företag. En generell uppfattning som
framfördes var dock att de intervjuade ansåg att det styrsystem som för
tillfället tillämpades bättre tillgodosåg företagets behov än tidigare system.
Slutsatsen av detta är inte att det ena systemet skulle vara bättre än det
andra, utan snarare att det finns en nära koppling mellan företagets
situation och dess styrsystem. Förändringar i situationen i stort medför
behov av förändringar av styrsystemet, men detta sker av de studerade
företagen att döma först när förändringarna i stort i företaget har genomförts och det då existerande styrsystemet uppfattas som mindre
ändamålsenligt. Denna tolkning skall inte tydas som att all styrsystemförändring genomförs i stora dramatiska steg. I flera av de studerande
företagen har det snarare varit fråga om en kontinuerlig process, som sedd
i efterhand i intervjusammanhang har beskrivits om en stor förändring. De
systemansvariga uppgav mycket riktigt också att de ansåg att styrsystemen
ständigt var i förändring och att detta var önskvärt. En intervjuad uttryckte
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sig på följande sätt

"-Det är viktigt att pendeln rör sig hela tiden. Processen är det
väsentliga, som håller folk alerta."

9.7 Ideer till fortsatt forskning
Avslutningsvis skall här nämnas några ideer till fortsatt forskning som kan
utgöra naturliga fortsättningar på denna studie.
För det första har en del av denna studie varit inriktad på att empiriskt
studera en styrsituation, enheter med verksamhetssamband. Detta studium
har begränsats i olika avseenden, exempelvis till tillverkande svenska
företag, och då endast tre fall. Faktainsamlingen har ägt rum under en
högkonjunktur med generellt goda resultat för svenska företag. Det är
naturligtvis intressant med vidare och djupare studier, som kan bidra till
bredare empiriska erfarenheter av olika styrmedels effekter.
För det andra har denna studie berört området riskdelning och ekonomisk
styrning, ett område som gränsar till agentteori. Det finns utrymme för
utveckling av modeller och teorier som knyter ihop traditionella ekonomisk styrning med detta område.
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Chapter 10 SUMMARY IN ENGLISH
This study is about management contro!. Many swedish companies have
developed, specially during the last decades, organizational patterns
emphasizing independence among units at certain leveis. The controi
problem connected with this situation has been discussed in several studies
e.g. Östman, 1977. The problem of independence has also been studied by
others like Vancil, 1979 and Eccles, 1985.
In nearly all companies, sooner or later at some level, the situation occurs
when units can not make

~perational

decisions without seriously

influencing activities in other units. One example, two units are involved
in the production and marketing of one product. One unit is responsible
for the manufacturing part and the other for marketing. Decisions made in
the marketing unit affect the volume of goods sold and therefore the
volume of output from the manufacturing unit. The units are operationally
interdependent. This controi problem has been discussed on principle
grounds by e.g. Johansson and Östman, 1991. However there seems to be
no deeper empirical study of how this situation is handled in Swedish
companies. This is the broad objective of this study.
There is always some sort of risk connected to the outeorne of decisions
made in a company. Vrots which are interdependent share the risk
connected to the outeorne of a decision made in one of the units. That does
not mean that they share the total risk connected to all decisions in the
units, far from it, but the risk-sharing can occur between different types of
units and different types of risks. The first objective of the study is to
deductively describe how some ma.jor types of units are expected to share

197

different types of risk and how this is expected to be supported by the
method in which economic responsibility is measured and evaluated.
The total risk in a company can be separated in the financial risk and the
business risk. This study is concerned with interdependence connected to
the business risk. The business risk can than be separated in the following
types of risk: strategic, volume, operational, price and logistic.
Strategic risk is defined as the risk connected to long-term decisions
regarding acquiring and focusing of capacity and products.
Volume-risk is the risk related to decisions made to secure such a demand
of the products that the capacity of the company is fully utilized.
Operational risk is the risk connected with decisions aiming at producing
the demanded volume of products at the demanded point of time and level
of quality using an effective volume of resources when doing this.
Price-risk is the risk related to decisions influencing the difference in pricelevels for the company's input and output. The price-risk could be
separeted in one part related to purchase prices and one related to selling
prices.
Logistic risk is the risk connected to decisions regarding the physical flow
of goods and products in the company.
The sharing of risk among units is created through the type of business the
company conducts and its organizational structure. The structure creates
the pattem of risk-sharing, the type of business creates the strengths of the
specific interdependences. This first description is focused on the risksharing pattern.
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There are two types of units. for which the pattem of risk-sharing is
described, functional and profit-centres in a vertically integrated business.
The expected pattern of risk-sharing among functional units can be
described in the following way:

Management
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risk
Volume-risk
Operational
risk
Price-risk

Product
development

Purchas- Praductian
ing

Sales

_I

--

Logistic
risk

•

t

Involvement in risk
The involvement is shared with another unit
The involvement is not shared with another unit

fig 10:1 Distribution of risk, functional units

The distribution of risk for profit-centres is described in a siroilar way in
figure 4:7. Note that the organizational units in that figure are assumed to
be profit-centres responsible for respectively supply of raw material, semi-

manufactured products and finished goods.
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The next issue is then, if and to what extent can the econornic measures for
the units be expected to support the involvement in and the sharing of
risks. As in previous case one situation is shown here. The other cases can
be examined by the figures in chapter 4. The case shown here is the one
with functional units which are measured and evaluated with traditional
economic measures. The measures assllmed are for the productdevelopment unit: develop products within a fixed frarne of costs, purchasing unit: purchasing-prices as low as possible, production unit: produce
according to plan to eost at least not higher than pre-calculated and for the
selling unit: sell as rnuch as possible or create as high a total revenue as
possible.
Management

Product
development

Purchas- Producing
tion

Sales

Strategic
risk
Volume-risk
Operational
risk

:J

Price-risk
Logistic
risk

•

t

Involvement in risk
The involvement is shared with another unit
The involvement is not shared with another unit
Involvement not supported by the economic measures

In some other figure the following symbol also occurs:

*** = The support by the economic measures is wider than the
actual expected involvement in risk

fig 10:2 The support by the economic measures, classical
functional measures
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As can be seen in the figure, there are some areas where it could be
expected that ,units share some sort of risk and this is not supported by the
economic measures. Should this occur in reality, what are the implications
of such an occurrence and how then is such a situation handled. Those are
examples of questions to be dealt with in the later part of the study.
The situation with suppression of traditionai functional responsibility is
illustrated in figure 4:5, with asymmetric distribution of responsibility in
figure 4:6 and with classical profit-centre responsibilities in a vertical
integrated business in figure 4:8.
In order to describe how the controi system actually works in some
situations with interdependent units and in order to get some answers to
questions of the type mentioned above, three Swedish companies were
studied in depth. The main conclusions of these studies can 'be summarized
as fOll0WS.
In the companies studied interdependences exist in two dimensions, the
functional dimension and the product dimension.

When the inter-

qepen9-ences were related to short term operationai areas, the companies
were well aware of the existence of the interdependences. When they were
related to more long-term area,s like product development the awareness
was not as high. Economie measures can be designed to support
interdependences in either dimension one at a time but the studied
companies found it difficult to support both dimensions with economic
measures at the same time.
The deductive description mentioned earlier shows that this is also
according to expectations. In the case with traditional functional measures,

the

functional

dimension

is

focused. .Figure

10:2

shows

that
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interdependences in the product dimension are neglected. In the cases with
suppressed functional responsibility and traditional profit-centres the
product dimension is focused and the funct-ional one is neglected. The case
with asymmetric responsible distribution is an attempt to focus both
dimensions at the same time. The discussion shows that this can not be
expected for an individual unit but one unit could be focused on the functional

dimens~on

at .the same time as an another interdependent unit is

focused on the product dimension.
The experience from the studied companies was that for interdependences
in dimensions not supported by the economic measures and which
managers tho\lght to be important they used alternative tools for signalling
the importance of this neglected dimension. The most important examples
of such tools which were found, were transfer of values influencing
company-culture including reward-systems and the use of lateral, often
informal groups. Even when this was done, problems remained. Lasting
problems were often found in situations with limited possibilities for direct
contacts between the interdependent units and in areas as logistics and
procurement.
AIso the use of alternative tools created some problems of its own. The
powerful signals from the economic measures used on the one hand and
the alternative tools on the other hand created an ambiguity. When in
doubt, which signals should be considered the most important?
One conclusion is that it is difficult to find a strong long-term equilibrium.
The companies have to live with the ambiguity and have to regulary assess
which dimension in their present situation is the most important, make a
decision and design their total control-system accordingly.
This creates something which can be thought of as a sort of pendulum. At
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least two of the companies analyzed had recently experienced a swing of
the pendulum but in opposite direction, one going from a state with main
focus on functional interdependences to a state with focus on product
interdependences, the other company the same type of swing but the other
way round.
In both companies the interviewed people said they were satisfied with the
changes. At the same time there were indications of new problems,
specially with the interdependences in the dimension not supported by the
economic measures. For the moment these problems were not perceived as
serious but the managers kept an eye on them should th-e problems
develop into something grave. If they do, it might be a reason to consider
if it is fitting to swing the pendulum again.
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bilaga 1
INTERVJUFORMULÄR RESULTATANSVARIGA, exempel
1. ÖVERGRIPANDE ANSVAR OCH ORGANISATION

11. Hur vill du beskriva den affärside som din enhet har?
12. Vilka ekonomiska huvudmål har du, för att mäta hur väl huvuduppgiften löses?
13. Hur ser organisationen ut som skall lösa uppgiften?
2. ANSVARSFÖRDELNING
21. Hur är ansvaret fördelat mellan ledningen och de olika funktionscheferna med avseende på:

* uppbyggnad av kapacitet för tillverkning, marknadsföring eller service
* produktutveckling inom ramen för befintliga produkter respektive nya
produkter

)

* förändring av verksamhetens natur

* nedläggning/ avveckling av kapacitet
* på kort sikt - storlek och sammansättning av resursinsatser som
arbetskraft, råvaror/ halvfabrikat samt maskintid

v

* storlek sammansättning och kvalitetsnivå på output (färdigprodukter)
* inköp, anskaffning av produktionsresurser, val av leverantör samt prisoch volym- beslut

* prissättning, volym, kund och beslut om övriga leveransvillkor för färdiga
produkter, såväl internt som externt
3. EKONOMISKA STYRMEDEL

31. Vilka ekonomiska styrmedel anser du vara de viktigaste för att styra
din organisation? Varför?
32. Beskriv hur du arbetar med dessa styrmedel.
33. Hur står dessa ekonomiska styrmedel i relation till andra styrmedel?

34. Vilka effekter vill du uppnå med de styrmedel som du använder?
35. Uppnås dessa effekter?

36. Använder du någon form av informella styrmedel? Hur fungerar de?
Effekter?
37. Vilka är de viktigaste styrmedlen för samordning mellan de olika
delarna i din organisation? Hur fungerar de?
4 BESLUTS OCH HANDLINGSREPERTOAR

41. Kopplat till de ansvarsområden vi tidigare diskuterade, vilka initiativ,
beslut och handlingar vill du att respektive funktionschef skall vidta

vi
självständigt respektive tillsammans med kollegor? Kort sikt? Lång sikt?
42. Fungerar det så i praktiken? Varför eller varför .ej?

43. Har det inom de senaste två åren inträffat några förändringar? Beskriv?

5 ATTITYDER TILL STYRSYSTEMET

51. Vilken typ av information använder du själv som underlag för·beslut

och styrning av din organisation vid frågor som berör

* verksamhetens art, produkter, investeringar etc, dvs sakfrågor

* personfrågor, utvärdering av ansvar etc
52. Utifrån den information som du de facto använder, tycker du det
ekonomiska styrsystemet är ändamålsenligt?

53. Är det någon typ av information du saknar eller tycker kunde vara

bättre utformad?

54. Finns det någon del i ekonomistyrsystemet och / eller informations-

flödet som man lägger för stor vikt vid, enligt din åsikt?

vii

bilaga 2
INTERVJUPERSONER
(anonymiserade)
Följande befattningshavare har intervjuats i respektive företag:
AB KARLSSON
Verkställande Direktören
Marknadsavdelningen:
4 produktchefer
Försäljningsavdelningen:
Försäljningsdirektören
1 försäljningschef
Produktionsenhet A:
Produktionsdirektören
cheferna för produktion, logistik, produktionsteknik och
Produktionsenhet B:
Platschefen
Ekonomiavdelningen:
Ekonomidirektören
2 medarbetare

AB NILSSON
Koncernledning:
vice Verkställande Direktören
Ekonomidirektören
Personal och organisationsdirektören
Affärsenhet 1:
Divisionschefen
Marknadschefen

inköp

viii
Produktionschefen
chefen för Teknisk utveckling
Affärsenhet 2:
Divisionschefen
Ekonomichefen
Marknadschefen
Produktionschefen
chefen för Teknisk utveckling
chefen för Materialadministration
Affärsenhet 3:
Ekonomichefen
2 marknadschefer
Produktionschefen
chefen för Teknisk utveckling
Affärsenhet 4:
Divisionschefen
Ekonomichefen
Produktionschefen
chefen för Teknisk utveckling
AB Nilssons Svenska AB:
Verkställande Direktören
2 affärsenhetsansvariga
AB PERSSON, förstudien:
Ekonomidirektören
Koncerncontrollern
Personalchefen
Inköpschefen
7 dotterbolagschefer el motsvarande
2 marknadschefer
4 produktionschefer

ix
1 försäljare

5 dotterbolagsekonomer el motsvarande
AB Persson, huvudstudien:
koncernledningen:
Verkställande Direktören, koncernchefen
vice Verkställande Direktören
Ekonomidirektören
Dotterbolag 1:
Ekonomichefen
1 verksamhetsansvarig
Dotterbolag 2:
vice Verkställande Direktören
Ekonomichefen
Dotterbolag 3:
Verkställande ,Direktören
Ekonomichefen
Försäljningschefen
Dotterbolag 4:
Verkställande direktören
Ekonomichefen
Dotterbolag till dotterbolag 4:
Verkställande direktören
Ekonomichefen
Dotterbolag 5:
Verkställande direktören
Dotterbolag 6:
Ekonomichefen
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