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Sammanfattning 

Syfte: Syftet är att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet 
utifrån vald organisationsstruktur i ett decentraliserat företag. 

 
Problem: Eftersom strategin utgör en grundtanke som ska förena och skapa 

en gemensam riktning för individer eller organisationer är det en 
central del av en chefs roll att sträva mot att skapa framgångsrika 
strategier och att implementera dessa. Enligt forskning kommer 
företagens diversifieringsstrategier leda till att de decentraliseras 
och organiserar sig efter divisioner. En decentraliserad, 
divisionaliserad organisationsstruktur har fördelar men också 
nackdelar. Eftersom organisationsstrukturen och styrsystemet ska 
samverka ställer strukturen krav på styrsystemet. Det är ett ofta 
förekommande misstag att vid omorganisering inte anpassa 
styrsystemet efter organisationens nya behov. I vår analys vill vi 
besvara frågan om det nya styrsystemet är användbart i förhållande 
till den nya organisationen företaget har, samt testa vår hypotes om 
att ett styrsystem kan utformas på ett sätt som framhäver fördelarna 
och väger upp de nackdelar som strukturen skapar. 

 
Metod: Vi har genomfört en fallstudie av Perstorp Performance Chemicals 

som är ett affärsområde inom Perstorp. Informationsinsamlandet 
har skett genom intervjuer med affärsområdets controller. Studien 
utgör en ögonblicksstudie då vi valt att titta på hur det ser ut just nu 
och inte hur det ser ut under en tidsperiod. I vår analys tar vi 
utgångspunkt i teorin och våra individuella kunskapsmässiga 
referensramar.  

 
Slutsats: Vi har funnit att styrsystemet i Perstorp Performance Chemicals 

som helhet är användbart utifrån vald organisationsstruktur. Det har 
vi gjort genom att besvara vår hypotes om att ett styrsystem både 
kan uppväga organisationens nackdelar och framhäva dess fördelar. 
Vi har identifierat ett antal egenskaper som kännetecknar ett 
decentraliserat företag och utifrån dessa har vi analyserat Perstorp 
Performance Chemicals.  

 



Förord  

Denna kandidatuppsats är skriven med inriktning mot ekonomistyrning. Den är 
författad av Axel Brattkull, Kristina Ingvarsson, Tanja Nilsson och Ingunn 
Storstad som i skrivande stund är studenter vid Ekonomihögskolan Lunds 
Universitet. Ansvariga examinatorer för denna uppsats är Per Magnus Andersson 
och Carl Hellberg, som även fungerat som handledare för uppsatsen. Vi vill tacka 
dem då de genom goda råd gett oss kontinuerlig feedback på vårt arbete.  
 
Vi vill rikta ett tack till Perstorp Performance Chemicals där Jan Lundborg varit 
en stor hjälp och tålmodigt svarat på våra frågor. Vi är tacksamma för att vi fått 
tagit del av hans tid. 
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1 Var vi började 

1.1 Bakgrund 

Att styra en organisation mot de mål med den strategi som valts är onekligen en 
utmaning. Oräkneliga exempel kan ges på organisationer som misslyckats med att 
implementera den valda strategi och i värsta fall tvingats upphöra med sin 
verksamhet. Med denna bakgrund ter sig implementeringen av den valda strategin 
som kritisk. I en allt hårdare konkurrens tvingas företag att växa för att kunna 
konkurrera. Detta leder till att fler företag väljer att organisera sig i divisioner för 
att kunna hantera en allt större organisation. Implementeringen av strategin görs 
främst med hjälp av två olika verktyg, organisationens och styrsystemets 
utformning. För att lyckas bör dessa dessutom verka i samspel med varandra. 
Detta samspel kan beskrivas som organisationens styrbarhet och styrsystemets 
användbarhet.  
 
Under juni 2001 blev Perstorp AB uppköpta av Sydsvenska Kemi AB och 
sammanslagna med Neste Oxo. Detta innebar en fokusering av verksamheten på 
de kärnområden inom kemi som de hade ledande positioner inom. 
Sammanslagningen tillsammans med verksamhetsfokuseringen medförde att 
organisationen omorganiserades under hösten 2001. Detta gjorde Perstorp 
intressant för oss i vår undersökning, då organisationens krav på styrsystemet 
förändras vid omorganisering. Det affärsområde inom Perstorp som vi har 
undersökt, Perstorp Performance Chemicals (PPC), höll vid tidpunkten för 
uppsatsen också på att implementera ett nytt styrsystem, vilket ökade vårt intresse 
ytterliggare.  
 
 

1.2 Styrsystemets användbarhet 

Nedan definieras, förutom styrsystemets användbarhet, de två begrepp, 
organisationsstruktur och styrsystem, som vi frekvent kommer att använda oss av 
i uppsatsen. 
 
 



Organisationsstrukturen & styrsystemets användbarhet Kapitel 1 

 2 

1.2.1 Organisationsstruktur 

Med organisationsstruktur hänvisar vi till den formella fördelningen av beslut, 
ansvar och befogenheter som förekommer i en organisation (Bruzelius 2000, 
s.107) Vi syftar också till organisationsschemats utformning samt vem som har 
auktoritet över vem och vad.  
 
 

1.2.2 Styrsystem 

Ett styrsystem har till uppgift att reducera den osäkerhet som präglar 
organisationen genom att agera regelsystem och informationskälla. Begreppet 
styrsystem omfattar i vår uppsats fem delar; budget, det balanserade styrkortet, 
bonussystem, internpriser och investeringskalkylering. 
 
 

1.2.3 Styrsystemets användbarhet 

Styrsystemets användbarhet är de krav organisationen ställer på styrsystemet för 
att det ska utgöra ett användbart verktyg för organisationen. Med användbarhet 
menar vi att styrsystemet ska utformas på ett sätt så att det framhäver 
organisationsstrukturens fördelar och uppväger dess nackdelar.  
 
 

1.3 Problemformulering 

Som tidigare påpekats utgör både organisationsstrukturen och styrsystemet 
verktyg  för företag att  implementera sina  strategier.  Eftersom strategin  utgör en  

Figur 1  Chandlers modell (Holmström 1995, s. 5). 

Strategi 

Struktur Styrning 

Anpassning 
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grundtanke som ska förena och skapa en gemensam riktning för individer eller 
organisationer att sträva mot (Grant 2002, s. 4) är det en central del av ledningens 
roll att skapa framgångsrika strategier och implementera dessa. Detta tas även upp 
i Chandlers teoribildning där han gör ett antagande att det måste ske en 
anpassning mellan företagets strategi, struktur och styrning (Holmström 1995, s. 
5).  
 
Den konventionella teorin bakom orsakerna till att företag väljer att organisera sig 
efter divisioner kan beskrivas genom Scott-matrisen (Berry 1995, s. 98). Scott 
menar att för att konkurrera tvingas företag växa både i storlek och i komplexitet i 
en sådan omfattning att det till slut inte längre är möjligt att arbeta utifrån en 
central strategi. Företagen agerar på diversifierade marknader eller med 
diversifierade produkter som alla kräver individuella strategier. Detta leder till att 
ansvar måste delegeras ner till enhetsnivå för att möjliggöra ett effektivt 
strategiarbete. Enligt denna teori kommer företagens diversifieringsstrategier leda 
till att de decentralisera sig och organisera sig efter divisioner.  
  
Syftet med att organisera sig är att uppnå en mer kontrollerbar verksamhet. En 
decentraliserad, divisionaliserad organisationsstruktur har fördelar men också 
nackdelar och vilken struktur som är den optimala är individuellt. Eftersom 
organisationsstrukturen och styrsystemet ska samverka ställer strukturen krav på 
styrsystemet. Det är ett ofta förekommande misstag att vid omorganisering inte 
anpassa styrsystemet efter organisationens nya behov. 
 
Vi ska i detta arbete beskriva hur Perstorp Performance Chemicals 
organisationsstruktur och styrsystem ser ut. I vår analys vill vi besvara frågan om 
styrsystemet är användbart utifrån den organisationsstruktur företaget har. Om 
detta stämmer innebär det att styrsystemet stöder organisationsstrukturen.  Utifrån 
dessa krav har vi utformat en hypotes som vi vill pröva. Hypotesen är: ett 
styrsystem kan utformas på ett sätt så att det framhäver fördelarna och uppväger 

nackdelarna som strukturen skapar.  
 
 

1.4 Syfte  

Syftet är att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet utifrån vald 
organisationsstruktur i ett decentraliserat företag. 
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1.5 Avgränsningar 

Både val av organisationsstruktur och styrsystem ska göras med avsikt att 
implementera vald strategi. Vi har valt att studera organisationsstrukturen och 
styrsystemet i ett fallföretag utifrån premissen att detta har uppnåtts. Varken val 
av organisationsstruktur eller fallföretagets styrsystem kommer att ifrågasättas 
utifrån deras förmåga att effektivt implementera valda strategier.  
 
”Strategic planning” är tillsammans med ”management control” och ”task 
control” de tre delar som brukar identifieras i litteraturen och kan sägas utgöra ett 
styrsystem. Både ”strategic planning” och ”task control” ligger utanför syftet med 
denna uppsats. Vi kommer alltså endast att undersöka den del av systemet som 
berör ”management control”. Denna utgör processen under vilken chefer försäkrar 
sig om att deras underställda implementerar deras strategier. Processen fungerar 
som en  länk mellan ”strategic planning” och ”task control” (Anthony 2000, s. 6). 
 
Företagskulturen har en stor inverkan på en verksamhets alla delar. Inte minst den 
informella organisationsstrukturen utgör en del av den, vi kommer dock inte att 
beakta denna mindre formaliserade styrning. Även den formaliserade styrningen 
kommer att begränsas till att endast omfatta utvalda delar som definierats i stycke 
1.2.2. 
 
 

1.6 Disposition 

Syftet med detta 1:a kapitel är att ge dig som läsare en klar bild av vad det är vi 
ämnar att undersöka. I nästa kapitel, kapitel 2, beskriver vi hur vi tänker gå 
tillväga för att besvara de frågor som ställts i inledningen. De veteskapliga teorier 
som ska användas vid analysen redovisas i 3:e kapitlet och efter det presenterar vi 
vårt fallföretag i kapitel 4. I samband med denna presentation redogörs också för 
den analys vi gjort av de olika delarna som tas upp. Sista kapitlet i uppsatsen, 
kapitel 5, innehåller en sammanfattning av vad vi kommit fram till, en helhetsbild 
som ska knyta ihop alltsamman. Här kommer det också att finnas en diskussion 
samt reflektioner kring vårt resultat.  
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2 Hur vi gått tillväga  

Valet av lämplig undersökningsmetod styrs dels av vad eller vem som undersöks 
samt i vilket syfte undersökningen görs. Vi har valt att göra en fallstudie med 
syftet att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet utifrån vald 
organisationsstruktur. Med hjälp av intervjuer av en nyckelperson i den 
undersökta organisationen i kombination med en omfattande 
litteraturundersökning lyckas vi beskriva och analysera företaget.   Arbetet riktar 
sig främst till forskare som är intresserade av ekonomistyrning och företag som 
går mot decentraliserade och divisionaliserade organisationsstrukturer men även 
läsare med ett allmänt intresse för ekonomistyrning. 
 
 

2.1 Studiens upplägg 

Avsikten med uppsatsen är att beskriva och analysera ett företag där vi vill få en 
detaljerad uppfattning om processer av olika slag. Vi har valt att använda oss av 
en kvalitativ metod genom intervjuer. Metoden möjliggör en bredare förståelse av 
problemställningen genom närheten till informationskällan. Informationskällan 
d.v.s. respondenten besitter en stor mängd detaljkunskaper samt en helhetsbild 
som denne förhoppningsvis kan förmedla till intervjuaren (Holme 1997, s.79-83). 
Metoden är därför överlägsen kvantitativa metoder då vi snabbt vill få en djupare 
förståelse av styrsystemets användbarhet i en organisation. För att erhålla en 
motsvarande förståelse genom en kvantitativ undersökning skulle det krävas en 
omfattande informationsinsamling och efterföljande analys av rådata.  
 
I studien har vi undersökt Perstorp Performance Chemicals som är ett 
affärsområde inom Kemikoncernen Perstorp.  I vårt angreppssätt har vi valt att 
undersöka endast ett affärsområde för att erhålla en överblickbar information. 
Inför intervjuerna utarbetade vi frågor i ett intervjuunderlag (se bilaga) med 
övergripande frågeställningar med syfte att skapa en så väl överensstämmande 
bild som möjligt av styrsystemets användbarhet på PPC.  
 
Brainstorming och mindmapping är en del av de verktyg vi använt oss av för att 
arbeta fram olika gemensamma plattformar i olika skeden i arbetet. För att fördela 
ansvaret och öka delaktigheten har rollen som projektledare varit rullande. Detta 
har också inneburit att de andra rollerna inte kunnat vara bestämda utan vi har fått 
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anpassa oss inför varje möte. Vi tror att detta har hjälpt oss förbli flexibla och 
kreativa i vår problemlösning och hindrat gruppen från att stagnera i sitt tänkande. 
 
Vår sammanställda beskrivning av affärsområdet PPC baseras främst på Jan 
Lundborgs beskrivning, men även på Perstorps egna officiella företagsbeskrivning 
i årsredovisningen för 2002. Vi har fått bra bemötande på PPC då de öppet 
besvarat våra frågor. 
 
 

2.1.1 Informationsinsamling 

Inledningsvis formulerades ett preliminärt syfte vilket i sin tur till stor del 
bestämde vad den teoretiska referensramen borde innehålla. Därefter började vi 
söka på olika sätt och samla in och studera relevant sekundärdata i form av 
litteratur och artiklar. Artiklar och information om Perstorp, främst 
årsredovisningen för 2002, ingår också i vår informationsinsamling. De nyckelord 
som använts vid sökning av böcker, artiklar och dylikt är bland annat 
ekonomistyrning, management control och organisationsstruktur. Det är också 
utifrån dessa områden vi har gjort arbetsuppdelningen av de teoretiska avsnitten. 
Teorierna om organisation ska beskriva effekterna av att organisera sig efter en 
matrisstruktur och anledningarna till att organisationer decentraliserar sig. De 
valda teorierna om styrsystem ska förklara varför styrsystem upprättas och hur de 
kan användas för att nå önskade effekter. De effekter som vi främst har varit 
intresserade av är de egenskaper som framhäver organisationsstrukturens fördelar, 
men också de som uppväger dess nackdelar. Datainsamlingen gällande den 
generella litteraturen för uppsatsen var förhållandevis okomplicerad. Däremot var 
litteratur och artiklar som på djupet beskriver och studerar kombinationen av 
organisationsstruktur och ekonomistyrning och dess samverkan svårare att finna.   
 
 

2.1.2 En fallstudie  

Givet vårt syfte och problemformulering fann vi det passande att använda oss av 
en fallstudie som metod. En fallstudie är en djupgående beskrivning och analys av 
enskilda fall (Lekvall 1993, s. 43). Vi har valt att ge en ögonblicksbild av 
företaget då en beskrivning av förändringar över tiden inte ligger inom ramen för 
vårt syfte. 
 
För att ge en grundläggande förståelse för vårt fallföretag börjar den empiriska 
redogörelsen med en genomgång av företaget och verksamhet samt organisation. 
Vidare har företagets olika ekonomistyrningssystem beskrivits; deras 
budgetprocess, balanserat styrkort, bonussystem, internpriser samt hur företaget 
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har valt att arbeta med sin investeringskalkylering. Denna explorativa metod har 
vi använt för att få fram intressanta frågor som senare kan undersökas närmre. Till 
följd av vår uppsats begränsade omfattning har vi dock valt att inte beakta den 
mindre formaliserade styrningen eftersom denna kräver omfattande observationer 
av fallföretag.  
 
Vårt första intervjutillfälle kom ganska sent i vår uppsatsprocess. Därför läste vi 
in oss på teorin och skrev ner stora delar av teorikapitlet innan vår kontakt med 
företaget. Detta har troligen medfört att vi i mindre grad blivit påverkade av 
företagets åsikter och därmed kunnat vara kritiska och objektiva vid 
intervjutillfällena och vid analysen.  
 
 

2.1.3 Intervjuer 

När vi bestämt oss för kemikoncernen Perstorp kontaktade vi affärsområdet 
Perstorp Performance Chemicals angående deras deltagande i uppsatsens 
undersökning. Vi valde att intervjua Jan Lundborg, Affärsområdescontroller på 
Performance Chemicals. Intervjuerna har skett vid två tillfällen. Jan Lundborg har 
idag en central roll på PPC och arbetar aktivt med dess ekonomistyrning. Vi har 
medvetet valt att intervjua en person som är på management nivå då vi utgår från 
ett ”management control” perspektiv. Våra intervjuer har begränsats till att endast 
omfatta Jan Lundborg. Detta anser vi gav tillräckligt med underlag för en sakenlig 
analys av PPC:s organisationsstruktur och ekonomistyrning då vi har valt att 
enbart beskriva den formella strukturen och inte den informella. Vi vill däremot 
poängtera att vår beskrivning av PPC baseras på vår tolkning av Jan Lundborgs 
responser. Eftersom intervjuerna har skett vid två skilda tillfällen gav det oss 
möjlighet att reflektera över den första intervjun och därefter komplettera med 
ytterligare frågor vid andra intervjutillfället inom de områdena som framstått som 
intressanta. Vid det första tillfället framkom det att PPC hade, som enda 
affärsområde inom Perstorp, nyligen implementerat ett balanserat styrkort. Då 
detta är ett modernt verktyg med ökad popularitet bland företag har vi valt att ge 
det relativt stort utrymme i vår undersökning. Fördelen med att använda metoden 
fallstudie är bl.a. möjligheten att etablera en kontakt med respondenten, att kunna 
återkomma och komplettera sina uppgifter samt gå djupare in på intressanta 
frågeställningar (Lekvall 1993, s. 143-144). 
 
Vid kvalitativ intervju eftersträvas att påverka intervjun med minsta möjliga 
styrning (Holme 1997, s. 100-101). Det resultat vi får, det observerade värdet, 
innehåller både individens ”sanna värde” och ett ”felvärde” (Patel 1994, s. 86-87). 
Vi är medvetna om att vårt förhållningssätt i viss mån har varit subjektiv då det 
varit ofrånkomligt att som deltagare i processen påverka respondenten vid 
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intervjutillfällena. Därför lade vi mycket tid på intervjufrågornas karaktär för att 
få ut så mycket som möjligt genom att minska eventuella missförstånd. För att ge 
respondenten utrymme att tala fritt anpassade vi frågorna efterhand allt eftersom 
intervjuerna förflöt. Vi skickade även i förväg in övergripande intervjufrågor till 
respondenten så att denne kunde förbereda sig och skapa en bild av vad vi ville 
undersöka. Intervjuerna spelade vi in på Mini Disc och skrev därefter ner 
intervjun på papper i full version. Nackdelen med att spela in intervjun är att 
respondenten kan kännas sig bunden och inte pratar så fritt som vederbörande 
annars hade gjort (Patel 1994, s. 70). Vi uppfattade det inte som att Jan Lundborg 
blev begränsad av detta. Fördelarna ansågs överväga nackdelarna eftersom det 
blev möjligt för oss att gå tillbaka till ljudupptagningen vid osäkerhet. 
 
 

2.1.4 Analysprocessen 

I analysarbetet tog vi utgångspunkt i teorin och våra individuella kunskapsmässiga 
referensramar. Analysarbetet delades upp i två etapper. Först analyserades 
organisationsstrukturen och styrsystemet i PPC var för sig. Denna förståelse var 
av stor vikt för att senare kunna gå in på etapp två och analysera samverkan 
mellan dessa. Vi valde då att låsa Perstorps organisationsstruktur och utifrån 
denna analysera styrsystemets användbarhet. Analysen presenteras i vår uppsats 
tillsammans med empirin och där presenteras de två etapperna gemensamt. 
 
Genomgående i analysen diskuteras vad vi finner lämpligt och mindre lämpligt 
men även varför. Vår avsikt är inte att utarbeta några konkreta förslag till PPC. Vi 
har inte heller undersökt hur effektiva styrsystemen är. Istället vill vi att uppsatsen 
ska utmynna i en slutsats som ger ett teoretiskt bidrag som kan ligga till grund för 
vidare forskning. 
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3 Vad teorierna säger 

I detta kapitel avser vi att presentera de teorier vi kommer att använda oss av i 

vår efterföljande analys. Vi inleder med en beskrivning av vilka styrformer det 

finns samt att definiera vissa begrepp vi kommer att använda oss av senare i 

uppsatsen. Därefter kommer vi att beskriva organisationsstrukturen och de 

styrverktyg vi valt att inrikta oss på. Till sist kommer en kort sammanfattning av 

kapitlet med en blick framåt.  

 
 
 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Styrformer 

Det finns flera olika styrformer genom vilka ledningen kan säkerställa att 
organisationens medlemmar arbetar mot samma mål. Ledningen kan välja mellan 
att använda sig av direktstyrning, målstyrning eller programstyrning. 
 
Vid direktstyrning talar chefen om hur de anställda ska göra och kontrollerar även 
att det blir rätt gjort (Bergstrand 1996, s. 25). Direkt ordergivning är ett 
styrinstrument som används inom direktstyrningsområdet.  
 

”Auktoritet ger ledningen rätt att ge order till sina underlydande och det 

ger också ledningen rätt att förvänta sig lydning” (Holmström).  
 
Vid programstyrning skriver ledningen anvisningar och instruktioner om hur 
arbetet ska utföras. Arbetet kan övervakas så att det utförs på rätt sätt med hjälp av 
olika kontrollsystem (Bergstrand 1996, s. 26) och denna kontroll sker från den 
strategiska verksamheten (Holmström, 1995, s. 103).  
 
Vid målstyrning ges mål till den styrda enheten som de ska uppnå (Bruzelius, 
2000, s. 350). I likhet med direktstyrning accepteras ledningens beslut av de 
underställda, dock påverkar inte ledningen hur de når målen.(Holmström, 1995, s. 
99). Enligt Bruzelius och Skärvad är målstyrning möjlig i princip på alla nivåer i 
organisationen. De menar att målstyrning endast kan användas om organisationen 
tydligt vet vilka resultat och mål som ska uppfyllas, att resultatet kan påverkas av 
dem som ska nå de uppsatta målen samt att måluppfyllelsen kan mätas.  
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3.1.1.1 Målkongruens 

I en organisation har individerna både personliga mål och organisatoriska mål. 
Vid målkongruens överensstämmer de individuella målen med organisationens 
egna mål. Att uppnå målkongruens i en verksamhet är ett huvudsyfte med 
styrsystemet och bör därför utformas med detta i åtanke (Anthony 2000 s. 59). 
Relationen mellan organisationens och medlemmarnas mål är ett av elementen 
som avgör hur kontrollprocessen ser ut (Berry 1995, s. 8). När en organisation 
uppnår målkongruens mellan sina egna och dess individers mål skapas 
förutsättningar för målstyrning och kontrollbehovet minskar. 
 
 

3.1.2 Kontroll 

Etzioni har utvecklat en typologi där han särskiljer tre typer av organisationer; 
normerande, ändamålsenliga och tvingande. I normerande organisationer delar 
medlemmarna samma mål, i ändamålsenliga är medlemmarnas mål irrelevanta för 
de aktiviteter som utförs i organisationen, och i den tvingande organisationen är 
medlemmarnas mål det motsatta organisationens motsats, och organisationen 
tvingar på medlemmarna sina värderingar. Relationerna mellan organisationen 
och dess medlemmar kan variera beroende på var i organisationen man tittar. 
Högre chefer visar ett mer normerande engagemang, medan medarbetare längre 
ner i organisationen har ett mer ändamålsenligt eller t.o.m. tvingande 
förhållningssätt. Detta medför att det krävs olika kontrollprocesser beroende på 
var i organisationen de befinner sig (Berry 1995, s. 8). 
 
Kontroll kan även delas in i ”anticipitory” och ”reactive control”. Till skillnad 
från vid ”reactive control” som först inväntar händelserna innan de reagerar på 
dem, förutsäger ”anticipitory” händelser och agerar innan skadan är skedd. För att 
kunna agera förutsägande krävs ett generativt lärande som skapas vid snabb och 
korrekt feedback (Berry 1995, s. 11). Om det i organisationen skapas 
förutsättningar för lärande medför det att kontrollbehovet från ledningens sida 
minskas då kompetensen och möjligheten att fatta rätt beslut i organisationen 
ökar.  
 
 

3.1.3 Ledningens påverkan 

Ledningen i en organisation kan påverka utvecklingen i denna genom strukturen, 
procedurerna och kulturen. Dessa bygger alla på information som ledning och 
medarbetare utväxlar och de bör utnyttjas parallellt. Med procedurer menas de 
regler som satts upp för den informationshantering som är utformad på ett 
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medvetet sätt och som återkommer rutinmässigt, exempel på detta är 
offertförfaranden och investeringsrutiner m.m. Det är inom procedurerna de 
ekonomiska styrmedlen, med dess konkreta tydlighet när det gäller mål, spelar en 
avgörande roll. Kulturen, som ligger utanför ramarna för denna uppsats, är mer 
svårdefinierad och påverkas förutom av strukturen och procedurerna också av 
personligheterna i organisationen samt yttre händelser (Bergstrand 1996, s. 28).  
 
 

3.2 Organisationsstruktur 

3.2.1 Organisation 

Med organisation menas framför allt sättet ansvar och befogenheter fördelas samt 
hur verksamheten leds och samordnas. Av tradition brukar organisationer avbildas 
som en hierarki med överordnande och underordnande enheter. Men den 
hierarkiska strukturen ersätts i många fall av andra organisationsstrukturer. Detta 
beror främst på att den är för långsam då medarbetarna saknar överblick över 
organisationen, att den är för kostsam då många arbetsuppgifter saknar värde för 
kunden, att den är för chefsorienterad då medarbetarna försöker tillfredställa 
chefen istället för kunderna samt att den i många fall inte längre behövs (Olsson 
2000, kap. 7). Val av organisatorisk struktur är i sig en väsentlig styråtgärd, det är 
då ansvars– och arbetsfördelningen i företaget bestäms (Samuelson 1999, s. 89). 
 
 

3.2.2 Matrisorganisation  

En matrisorganisation består av en kombination av två organisationsstrukturer där 
ansvarsområdet delas mellan två chefer som befinner sig på samma nivå i de två 
organisationsstrukturerna. Chefernas samarbete illustreras i Figur 2 av pilarna som 
korsar varandra. Detta samarbete kommer senare i uppsatsen att kallas 
mötespunkter. 
 

 Region 
Affärssegment Europa Asien Amerika 
Kraftgenerering       
Kraftöverföring och distribution       
Industri och 
uppbyggnadssystem       
Transportmedel       
Financial services       

Figur 2  Mötespunkterna i en matrisorganisation (Bruzelius 2000, s. 162). 
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Organisationer kan välja att ha en matrisorganisation av flera olika anledningar. 
En viktig anledning är för att kunna dela upp ansvaret geografiskt (Samuelson 
1999, s. 89). Internationella företag vill både differentiera verksamheten och 
anpassa organisationen till de förhållanden som råder i olika länder, samtidigt som 
de vill säkerställa ett övergripande ansvar för produktområdena oavsett i vilket 
land verksamheten finns (Bruzelius 2000, s. 161). Då kan de genom att ha en 
matrisstruktur undvika att välja en organisationsform framför en annan utan ha 
båda två (Mintzberg 1979, s. 168). De kan även välja att ha fler än två 
dimensioner vilket kan uppnås genom särskilda arbetsgrupper (Samuelson 1999, 
s. 89). En fördel med matrisorganisationen är att den möjliggör för organisationen 
att både bevara olikheter mellan olika produktområden och utnyttja 
beroendeförhållanden dem emellan (Bruzelius 2000, s. 161). 
 
Det finns fyra huvudsakliga problem med en matrisorganisation. Ett av problemen 
är att det kan uppstå auktoritetskonflikter i de olika mötespunkterna angående 
vem som ska bestämma i olika frågor. Enligt Mintzberg är matrisorganisationer 
bra för de organisationer som är villiga att lösa eventuella konflikter genom en 
informell förhandling istället för att en auktoritet ska gå in och lösa de konflikter 
som uppstår. Ett annat problem med matrisorganisation är att det kan medföra en 
ökad osäkerhet både för chefer och för de anställda. Cheferna kan ha svårt att veta 
vem som ska bestämma och de anställda kan känna osäkerhet angående vilken 
chef de ska rapportera till. Det kan även vara svårt att bibehålla maktbalansen 
mellan cheferna. Slutligen, är kostnaderna för administration och kommunikation 
ofta högre än hos andra organisationsstrukturer då cheferna måste tillbringa mer 
tid i möten än i andra organisationsformer, samt att det kräver mer administrativ 
personal (Mintzberg, 1979, s. 170-174). 
 
Det finns två olika former av matrisstruktur; en permanent form, där personerna 
och det interna beroendet mer eller mindre är stabilt, och en växlande form för 
projektarbete där personerna och det interna beroendet ofta flyttar runt (Mintzberg 
1979, s. 171). Projektarbete blir allt vanligare i dagens organisationer. I de flesta 
organisationer uppkommer det situationer och arbetsuppgifter som ansvarsmässigt 
inte riktigt hör hemma någonstans och därför tas den inte om hand av någon 
särskild avdelning. Situationen kan även vara av övergående natur vilket innebär 
att det skulle vara onödigt att ändra organisationen och skapa nya, permanenta, 
organisationsenheter för att ta hand om denna situation och dess uppgifter. I dessa 
fall är en projektorganisation värdefull. Projektorganisationen utgår från 
matrisorganisationens principer men varar bara tills problemet är löst och målet 
uppnåtts. I en projektorganisation har projektledaren det yttersta ansvaret för att 
projektets mål nås inom givna tids- och kostnadsramar. Projektledaren har en 
grupp specialister till sitt förfogande som är plockade från olika avdelningar 
(Bruzelius 2000, s. 208-209). 
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3.2.3 Decentralisering  

Divisionalisering innebär att en organisation delas upp i ett antal enheter, s.k. 
divisioner, som var och en i stor utsträckning leds som ett eget företag (Sjöstrand 
1974, s. 129). Vid en divisionalisering kan även organisationen decentraliseras 
vilket innebär att befogenheterna fördelas till flera individer i organisationen 
(Mintzberg 1979, s. 181). Det finns flera skäl till att detta sker. Det kan bero på 
organisationen har olikheter när det gäller produkterna eller marknaden (Sjöstrand 
1974, s. 12). Har en organisation flera verksamhetsidéer och svårigheter att hålla 
samman dessa kan lösningen vara att organisationen decentraliseras så varje 
division kan ha sin egen verksamhetsidé (Sjöstrand 1974, s. 52). Blir en 
organisation så stor att inte en person kan ta alla beslut bör organisation 
decentraliseras. Detta gäller även när informationen är svår att förflytta, t.ex. när 
verksamheten finns i flera olika länder (Mintzberg 1979, s. 174). Decentralisering 
kan även vara ett led till att bättre nå ut till kunderna när organisationen är spridd 
över ett större geografiskt område (Sjöstrand 1974, s. 59). Slutligen kan en 
decentralisering vara ett sätt att motivera personalen på företaget genom ett ökat 
inflytande och på så sätt behålla kompentent personal i företaget (Mintzberg 1979, 
s. 183).  
 
En organisation kan decentraliseras på två olika sätt, vertikalt eller horisontellt. 
Vertikal decentralisering innebär att de formella befogenheterna flyttas ned i 
beslutskedjan, d.v.s. att ta beslut och att godkänna dem. Horisontell 
decentralisering innebär att befogenheterna antingen stannar kvar högt uppe i 
beslutskedjan eller flyttas ut externt till analytiker eller experter (Mintzberg 1979, 
s. 185). När ett företag decentraliseras är det inte ovanligt att olika beslut fördelas 
olika långt ned i organisationen, t.ex. kan befogenheten angående tillverkning 
delegeras längre ned än befogenheten för finansiella beslut (Mintzberg 1979, s. 
189). Denna delegering av befogenheter kan leda till ökad motivation vilket skulle 
medföra ett minskat kontrollbehov eftersom ledningen får ett större förtroende för 
de anställda. 
 
Det utmärkande draget för en decentraliserad organisation är att delegera 
ekonomiskt ansvar i organisationen. Detta ansvar gäller inte endast kostnadssidan 
utan även intäktssidan. Varje division är därmed ansvariga för det egna resultatet 
inför organisationens ledning (Sjöstrand 1974, s. 129). Fördelningen av 
arbetsuppgifter och specialiseringen inom företaget framtvingar samordning 
mellan de olika enheternas verksamhet och idéer. Det är viktigt att medarbetarna 
och organisationsenheterna arbetar i samma riktning och mot gemensamma mål 
(Bruzelius 2000, s. 149). 
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En av effekterna som eftersträvas vid införandet av ansvarsenheter är möjligheten 
för organisationen att agera snabbt till förändringar i rådande förhållanden. 
Genom att delegera beslutsbefogenheter ner i organisationen ska snabbare beslut 
kunna tas. Detta skapar en mer flexibel organisation som snabbare kan anpassas 
till förändrade, interna men främst externa, förhållanden. En förutsättning för att 
delegera beslutsbefogenheter är att det finns kompetent personal (Anthony 2000, 
s. 168) och för att skapa denna kompetens inom företaget krävs det som Senge 
kallar generativt lärande som har sin utgångspunkt i snabb och korrekt feedback 
(Starkey 1996, kap. 16). 
 
En risk med decentralisering är att divisionens självständiga ställning kan leda till 
att dess medlemmar i vissa situationer tycker att divisionens bästa ska gå före hela 
organisationens. I verkligheten är divisionerna inte helt självständiga och 
divisionens personal kontrollerar inte alla beslut som påverkar resultatet, utan det 
finns vissa inskränkningar i divisionernas frihet. Detta görs för att 
koncernledningen ska kunna säkerställa att fördelarna av organisationshelheten 
tillgodogörs då de har en bättre överblick av hela verksamheten. Det är även så att 
vissa organisatoriska aktiviteter brukar läggas utanför de divisionaliserade 
enheterna då de berör hela organisationens verksamhet och inte bara en division 
(Sjöstrand 1974, s. 129-130). Koncernledningens roll i en decentraliserad 
divisionaliserad organisation påminner om styrelsens roll i ett företag. 
Koncernledningen anger resultatkrav för divisionerna, godkänner budget och 
andra ekonomiska planer, den fördelar investeringsmedel och beslutar om 
investeringar över en viss storlek etc. Ofta koncentreras dialogen mellan 
divisionsledning och koncernledning till dessa frågor (Bruzelius 2000, s. 150-
151). 
 
 

3.3 Styrsystem 

3.3.1 Budget 

En budget kan förenklat definieras som ett handlingsprogram för ett företag 
uttryckt i ekonomiska termer (Bergstrand 1996, s. 17). Det är på koncern- 
respektive divisionsnivå som ekonomin har en viktig roll som styrmedel, i 
samspel med organisationsstruktur och kultur. Budgeten kan användas till att 
konkretisera strategin och tydliggöra var fokus bör ligga den närmaste perioden. 
Den spelar olika roller beroende på strategi och situation, men har till uppgift att 
påverka medarbetarnas handlanden (Bergstrand 1996, s. 38).  
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3.3.1.1 Budgeten som verktyg – olika metoder 

I den löpande styrningen kan budgeten utgöra ett viktigt samordningsverktyg som 
möjliggör för olika enheter att agera samfällt utan behov av ständiga kontakter. 
Även själva budgetuppställandet spelar en stor roll i att tydliggöra samberoende 
mellan enheter. Uppställandet, som av många uppfattas som tidsödande 
pappersgöra, är även viktig ur motivationsaspekter. Både känslan av åtagande, 
och förståelsen för budgeten ökar för dem som själv varit med och upprättat den. 
Frågan om hur mycket insyn högre nivåer inom ett företag ska ha i lokala 
redovisningsdata kan vara avgörande för det upplevda ansvaret för berörda chefer 
(Bergstrand 1996, s. 110). En budget som omfattar målsättningar och 
handlingsramar kan också vara ett verktyg för att delegera ansvar och uppgifter, 
vilket möjliggör för snabbare beslut.  
 
I direktstyrda organisationer utformas budgeten centralt. Budgetens syfte är här 
inte att verka samordnande, i någon större utsträckning, eller motiverande. Syftet 
är kontroll och budgeten används som planeringsverktyg. Motivationseffekten är 
något högre vid programstyrning, även om det endast är p.g.a. det upplevda 
medbestämmandet. Budgeten har vid denna styrform ett starkt samordningssyfte. 
Arbetsprocessen är ofta komplicerad och uppfattas av medarbetarna som 
föråldrad. De viktigaste uppgifterna för budgeten vid målstyrning är att skapa ett 
forum för diskussion av måltal, fördelning av ansvar och lägga en grund för 
budgetuppföljningsaktiviteten. Målen klargörs genom t.ex. nyckeltal.  
 
Budgeten kan utformas till att ge en övergripande bild där endast ansvar och 
prestationskrav fastställs. Den fungerar därmed enbart som en ram för 
handlingsutrymmet, som en del av en målstyrd verksamhet, men den kan också 
utgöra en strikt handlingsplanering som del av programstyrningen i en detaljstyrd 
verksamhet (Bergstrand 1996, s. 26-27). 
 
För att fånga upp och sprida ut information i organisationen genom budget 
används olika metoder vid uppställandet. Vilken metod som väljs bör reflektera 
det syfte med budgeten som önskas uppnås. De tre huvudmotiven är, 
beslutsfattande, samordnande, motiverande och de ställer alla olika krav på den 
ekonomiska precisionen i den färdiga budgeten. Uppbyggnadsmetoden börjar med 
att förutsättningar ges från ledningen, sen börjar uppställandet lokal och fortsätter 
uppåt. Denna metod kräver samordning mellan olika specialkunskaper men 
underlättar för ledningen och verkar motiverande för medarbetarna. Om det ingår 
i budgetens syfte att verka motiverande bör den utformas efter denna metod som 
uppfattas som demokratisk. För att motverka det onödiga arbete som kan 
förekomma vid uppbyggnadsmetoden kan nerbrytningsmetoden tillämpas. Agerar 
företaget i en miljö som är besvärlig eller svår förutsägbarhet är det en fördelaktig 



Organisationsstrukturen & styrsystemets användbarhet Kapitel 3 

 16 

metod. Här ges det mer ledning uppifrån redan vid det initiala skedet av 
uppställningen. Denna metod ställer däremot högre krav på den centrala enhetens 
kunnande och har en mindre motiverande effekt. Kombinerar man dessa två 
metoderna tar ledningen en mycket aktiv del av det inledande skedet i form av 
noggrann diskussion och utformning av målsättningar och ramar. Denna metod 
kan ge en budget med hög precision och bespara medarbetarna omarbetningar. 
Metoden är den som ställer högst kompetenskraven på medarbetarna. Vid iterativ 
budgetering omarbetas budgeten i flera varv. Denna metod leder till en högre 
precision av innehållet men ät också en ökad arbetsbörda. Metoden fyller också 
behovet av att motivera, så länge varven inte blir för många, men till skillnad från 
uppbyggnadsmetoden fungerar den också som samordningsinstrument. 
(Bergstrand 1996, s. 64-70)  
 
Det visar sig oftast att verkligheten inte ser ut precis som det utgåtts från i 
budgeten. Detta kan hanteras på olika sätt. Flera olika budgetalternativ kan 
upprättas, en s.k. rörlig budget med t.ex. utfall vid olika försäljningsvolymer. En 
nackdel med att arbeta med budget på detta vis är att det kan tas för lätt på t.ex. 
volymansvaret, eftersom det bara är att justera budget till att passa verkligheten. 
Vid arbete med fast budget kan man vid skillnader mellan budget och verkligt 
utfall välja att revidera budgeten för den del av budgetåret som återstår eller att 
upprätta prognoser. Med dagens teknologi utgör inte detta några svårigheter och 
en budget som är bättre anpassad för dagens förutsättningar borde ge bättre 
ledning. Men, budgeten innehåller riktlinjer för organisationen att sträva mot och 
det finns de som anser att en revidering av budgeten endast skapar förvirrning 
bland medarbetarna. I verksamheter där budgeten utgör ett 
samordningsinstrument och där yttre svårförutsagda förhållanden påverkar är det 
dock rimligt att anta att det finns ett behov av budgetprognoser (Bergstrand 1996, 
s. 101-103). Till skillnad från budgeten som är både ett kontroll- och 
planeringsverktyg är prognosen endast till för planering (Anthony 2000, s. 362). 
 
 
3.3.1.2 Uppföljning 

Budgetuppföljning innebär att man på olika sätt jämför verkligheten med 
budgeten och anpassar sitt fortsatta arbete därefter (Bergstrand 1996, s. 113). De 
fem vanligaste syften med uppföljningen är; kontroll, alarm, diagnos, 
omplanering, rationalisering. Där den sistnämnda innebär att identifiera 
förbättringar för framtida bruk (Bergstrand 1996, s. 115). Rapporterna bör omfatta 
information som kan läggas till grund för analys och åtgärd samt information som 
ger en allmän bild av verksamheten. (Bergstrand 1996,  s. 128).  
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Det har skett en utveckling av uppföljningen syfte från att ha varit av mer 
kontrollerande natur till att idag användas mer för omplanering. Jämförelsen 
mellan budgeten och det verkliga utfallet ska ses som feedback och ämnar leda till 
ev. åtgärder. Detta kräver förstås att systemet kan generera relevant information 
snabbt, ibland på bekostnad av exaktheten. För att uppföljningen ska vara till nytta 
för cheferna bör innehållet avse respektive ansvarsområde och beskriva sådant 
som ligger under prestationsansvaret (Bergstrand 1996, s. 114). Betydelsefullt är 
också att även innehållet i budgetuppföljningen förmedlar prioriteringar och 
påverkar attityder beträffande det som är mest vitalt för att uppnå satta mål. 
(Bergstrand 1996, s. 115).  
 
En ideal budget utmanar samtidigt som den är uppnåelig. Det finns flera fördelar 
med att godkänna en icke alltför utmanade budget. Om målen är lätta att uppnå 
finns det inte någon grund till att manipulera siffrorna. Det understödjer också det 
långsiktiga tänkandet och förhöjer känslan av att verksamheten går framåt. Budget 
med ringa utmaningar sätter ledningen i bättre dager hos externa intressenter då de 
kan hålla vad de lovar. Den största nackdelen är förstås att de ansvariga slutar 
anstränga sig när budgetmålen är nådda. Detta kan balanseras med att bonus 
kopplas till den del av resultatet som överstiger budget (Anthony 2000, s. 374). 
 
 

3.3.2 Balanserat styrkort 

1992 skapade Kaplan & Norton begreppet Balanced Scorecard, på svenska 
balanserat styrkort, ett verktyg för verksamhetsstyrning som fått ett stort 
genomslag sedan dess. Vi kommer hädanefter att använda oss av uttrycket 
balanserat styrkort eller förkortat styrkort. 
 
 
3.3.2.1 Grundläggande tankar 

Det balanserade styrkortet utvecklades som en reaktion mot de traditionella 
styrsystemen, vilka ansågs ge missvisande information och leda till kortsiktigt 
handlande (Olve 1997, s. 19-21). Syftet med verktyget var att försöka skapa en 
koppling mellan de långsiktiga strategiska målsättningarna och den kortsiktiga 
verksamhetsstyrningen (Kaplan 1996, s. 75). Detta innebär att det balanserade 
styrkortet är ett verktyg för strategiimplementering. Styrkortet är dock inte en 
ersättning för de traditionella finansiella måtten, utan ska ses som ett komplement 
till dessa. Detta görs i styrkortet genom att komplettera det finansiella perspektivet 
med kund, process samt utvecklingsperspektiv.  
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För att implementera företagets strategi beskriver Kaplan & Norton fyra processer 
genom vilka styrkortet hjälper cheferna att implementera den tänkta strategin. Den 
första av dessa, kan översättas till att konkretisera visionen. Detta arbete innebär 
att ledningen tillsammans med lägre chefer skapar en gemensam förståelse för vad 
företagets vision och strategi innebär för dess verksamhet. När detta uppnåtts 
måste strategin kommuniceras ner i organisationen genom att koppla denna till 
olika mål för avdelningarna och i vissa fall ända ner på individnivå. Den tredje 
processen är verksamhetsplanering där det balanserade styrkortet används för att 
fördela resurser, sätta upp delmål o.s.v. Här kommer styrkortet att sammanflätas 
med andra processer i företaget som t.ex. budgetprocessen. Den sista processen 
för att implementera strategin är feedback och lärande. Denna process kan göras 
snabbare och mer effektivt med det balanserade styrkortet eftersom de 
kompletterade perspektiven ger snabbare feedback vid förändringar än vad det 
finansiella perspektivet gör (Kaplan 1996, s.75-85). 
 
Idag är det mer än tio år sedan det balanserade styrkortet presenterades för första 
gången och genom studier av företag som har implementerat styrkort kan en del 
trender börja ses. I huvudsak används styrkorten på två olika sätt (Malmi 2001, s. 
211). Det första och vanligaste är att styrkortet används för att definiera mål som 
företaget ska arbeta mot. När det används på det sättet utgör styrkortet ett 
kraftfullt verktyg för målstyrning som skapar en helhetsbild av företaget bland de 
anställda. Det andra sättet är att styrkortet används som ett informationsverktyg 
snarare än ett styrverktyg. Då utvärderas inte de ansvariga gentemot styrkortet 
utan det fungerar uteslutande som en informationskälla. Här finns dock en risk för 
att styrkortet inte tas på så stort allvar eftersom de ansvariga cheferna inte 
kommer att utvärderas efter målen i styrkortet. De problem som hittills har setts 
ligger inte i förståelse för modellen, utan i förståelsen för processen som leder 
fram till styrkortet. Även utformning av rapporteringen och genomförande av 
uppföljningen ställer i vissa fall till problem. 
 
Många har ifrågasatt vad som egentligen är nytt i det balanserade styrkortet och 
därför också indirekt vilket värde det tillför. Kritikerna menar att företagen länge 
har arbetat med kvalitetsarbete i produktionen, marknadsandelar på 
marknadsavdelningen o.s.v. Förespråkarna möter denna kritik med att det som är 
nytt i det balanserade styrkortet är balansen mellan de olika delarna och att 
styrkortet skapar en helhetssyn som inte funnits i företagen tidigare. Dessutom 
menar de att största värdet med styrkortet inte ligger i de nyckeltal som används, 
utan i processen som fortgår genom användandet av detta.  
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3.3.2.2 Styrkortets utformning 

Kaplan & Nortons ursprungliga styrkort bestod av fyra perspektiv, det finansiella, 
kund, process samt utveckling. Det finansiella perspektivet ska spegla resultatet 
av de övriga perspektiven. I slutändan är det här ägarnas intresse ligger och de 
andra perspektiven ska fungera som verktyg för att förbättra de finansiella måtten. 
Här återfinns många traditionella mått och det är också meningen då styrkortet 
inte är en ersättning för de traditionella finansiella måtten utan en komplettering 
(Olve 1997, s. 64). 
 
Kundperspektivet är i någon mening hjärtat i hela styrkortet. Om företaget inte 
kan ta hand om sina kunder kommer de inte att sälja något och således inte tjäna 
några pengar. Företaget måste därför skapa sig en bild av sina kunder, vilket de 
kan göra genom att ta reda på vad kunderna tycker om deras produkter och vad 
som skapar värde för dem. Det är även betydelsefullt att kartlägga hur viktiga 
produkterna är för kunderna eftersom detta kan hjälpa företaget att välja 
kundsegment och konkurrensstrategi. Syftet med detta arbete är att underlätta för 
företaget att tidigt upptäcka förändringar i värderingar och beteende hos kunderna. 
 
Det interna processperspektivet ska skapa en förståelse inom företaget för vilka 
processer som skapar kund- och ägarvärde. Detta kan uppnås genom att analysera 
de interna processerna med början i kundens behov och slut när produkten eller 
tjänsten är levererad (Olve 1997, s. 67). Särskilt viktigt att identifiera är vilka 
processer som ökar kundbasen och lojaliteten hos kunderna. För att avgöra detta 
utvärderas processerna genom de fem dimensioner ledtid, kvalitet, kostnader, IT-
mått och miljö (Hallegård 1999, s. 47). Den vanligaste att mäta av dessa är ledtid, 
vilket inte är så konstigt eftersom denna har en väldigt direkt påverkan på kunden 
och dessutom är relativt lätt att mäta. 
 
För att företaget inte ska riskera att över tid förlora sin konkurrenskraft är 
utvecklingsperspektivet viktigt. Här fokuserar företaget på vilken kunskap de 
måste fortsätta att utveckla för att tillfredsställa kunderna och upprätthålla inre 
effektivitet. En annan dimension i detta perspektiv är vilken kunskap och 
kompetens som ska finnas inom företaget. I en allt hårdnande konkurrens måste 
företagen i allt högre utsträckning prioritera viss kunskap och vara bäst på den 
medan de tar hjälp av konsulter eller samarbetspartners för annan kunskap.  
 
Genom de fyra perspektiven som vi nu har presenterat får också styrkortet tre 
tidsdimensioner (Olve 1997, s. 14). Det finansiella perspektivet visar det som 
redan har hänt, vilket också är ett av argumenten för att inte bara använda 
finansiella mått för att styra sin verksamhet. Att styra ett företag enbart baserat på 
det som redan inträffat blir i någon mening som att köra bil genom att titta i 
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backspegeln. Kund och processperspektivet speglar in sin tur nutiden medan 
utvecklingsperspektivet speglar framtiden. Detta är också anledningen till att 
Kaplan & Norton menar att feedbacken och lärandet förbättras genom att använda 
ett balanserat styrkort. 
 
En fråga som uppkommer när ett företag ska implementera ett balanserat styrkort 
är om dessa perspektiv är de bästa. Detta är en svår fråga att svara på och beror i 
stor utsträckning på företagets verksamhet. Det har dock börjat göras en del 
undersökningar om styrkortets utformning i de företag som var tidigt ute och 
implementerade styrkorten. En sådan undersökning av finska företag visar att de 
allra flesta företagen i den studien använder Kaplan & Nortons fyra perspektiv 
(Malmi 2001, s. 210). Undersökningen visade att endast två av 17 undersökta 
företag hade lagt till ett eget perspektiv. I båda dessa fall handlade det om ett 
medarbetarperspektiv. Att lägga till ett medarbetarperspektiv är vanligt bland 
svenska företag som implementerat styrkort och som exempel på detta kan 
Skandia och ABB nämnas (Hallegård 1999, s. 34). Det finns argument både för 
och emot detta, men Hallegård menar att det viktigaste är att det styrkort företaget 
implementerar är anpassat till den egna verksamheten och således har perspektiv 
som har relevans för det egna företaget.  
 
Ytterliggare en fråga vid implementering av ett balanserat styrkort är på vilken 
nivå detta styrkort ska finnas. Oftast skapar företaget först ett övergripande 
styrkort för hela företaget och frågan blir hur långt detta styrkort ska brytas ner. 
Även här måste anpassning till företaget i fråga göras. För att styrkortet ska få den 
tänkta effekten måste det vara förståligt för alla anställda. Företagets storlek är 
därmed en av de avgörande faktorerna för hur långt styrkortet ska brytas ner. I ett 
stort företaget kommer det finnas ett behov av att bryta ner styrkortet för att det 
ska bli påtagligt och användbart för alla anställda. 
 
 

3.3.3 Bonussystem 

Bonussystem är ett känsligt ämne i Sverige och det kan bero på det djupt rotade 
rättvisetänkande som finns. Likväl är det ett viktigt styrmedel för många företag 
och bakgrunden till detta är lätt att förstå. I slutändan är det individerna i företaget 
som utför de arbetsuppgifter som har tilldelats dem och resultatet av dessa 
kommer åtminstone till viss del att styras av de anställdas motivation. För att 
motivera dessa personer att anstränga sig mer kan ett bonussystem användas.  
 
Syftet med ett bonussystem är oftast att rekrytera och behålla personalen inom 
företaget och/eller motivera personalen, vilket dock mer sällan anges som 
anledning (Samuelson 2001, s. 113). Samuelson hävdar att många företag 
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förmodligen har mycket att lära av forskningen kring motivation. Eftersom 
motivation leder till handling och uthållighet är det viktigt att individens motiv 
överensstämmer med de arbetsuppgifter han eller hon har. Med ett rätt utformat 
bonussystem kan företaget skapa dessa motiv på konstgjort sätt.  
 
Mottagarna av olika bonussystem är många gånger chefer och mer än 90 % av de 
högsta cheferna i de största företagen omfattas av något bonusprogram. Tidningen 
Aktiespararna bedömer att 40 % av företagen på börsens A-lista har någon form 
av bonussystem för företagsledningen (Samuelson 2001, s. 140). Detta har lett till 
en debatt om att dessa chefer är överbetalda och frågan blir om det verkligen finns 
någon koppling mellan överbetalda chefer och hög motivation. Klart är i alla fall 
att de underbetalda chefer har lägre motivation, vilket skulle vara ett argument för 
att hålla höga chefslöner. Men Sverige är också rätt unikt i det att många 
bonussystem omfattar hela personalen.  
 
De flesta bonussystem grundar sig fortfarande på en uppsättning finansiella mått 
även om allt fler företag har börjat fundera över att inkludera ickefinansiella mått 
(Samuelson 2001, s.132). Kritiken mot att bara använda finansiella mått består 
bl.a. i det faktum att det lätt leder till ett kortsiktigt handlande genom att bonusen 
kan dras ner av att t.ex. göra investeringar. Då tar istället de personliga målen över 
och detta leder till att cheferna försöker maximera sin bonus, men försakar eller i 
värsta fall direkt skadar bolaget på lång sikt. Man vill därför kombinera de 
kortsiktiga finansiella måtten med någon sorts långsiktighet. Detta kan t.ex. göras 
genom införandet av ett balanserat styrkort. Allt fler företag gör också detta och 
använder då styrkortet som grund för bonusen. Här kan perspektiven viktas olika 
beroende på vad man vill fokusera på, genomgående viktas dock det finansiella 
oftast högre än övriga perspektiven (Samuelson 2001, s. 139). 
 
En annan mycket viktig fråga är om man ska använda individuella prestationer 
eller grupprestationer som grund för bonusen. Detta blir en avvägning, 
individuella belöningar kan leda till ett dysfunktionellt beteende som skadar 
gruppens gemensamma mål genom att individen bara fokuserar på dennes mål. 
Gruppbelöningar kan å andra sidan leda till att individen känner att denna förlorar 
möjligheten att påverka utfallet av bonusen. En bra lösning kan vara att utnyttja 
båda möjligheterna och därmed avsätta en del av bonusen för personliga mål och 
en del till gemensamma mål.  
 
Bonusen kan ha många olika former och det finns ingen optimal lösning som 
passar alla företag. För att komma fram till vilket system företaget ska använda 
måste ledningen ställa sig ett antal frågor. Exempel på dessa kan vara: råder det 
brist på kompetenta medarbetare, behöver motivationen hos de anställda ökas 
eller hur behåller företaget viktiga nyckelpersoner.  



Organisationsstrukturen & styrsystemets användbarhet Kapitel 3 

 22 

Eftersom antagandet om att individernas motivation har ett starkt samband med 
måluppfyllelsen för företagets verksamhet är relativt väl undersökt sprider sig 
uppfattningen att bonussystem är kritiskt för styrningen av företag (Samuelson 
2001, s.143). För att kunna styra verksamheten med hjälp av bonussystemet måste 
det finnas en påverkbarhet i systemet. Individerna som omfattas av detta måste 
känna att de har en möjlighet att påverka utfallet. Detta försvinner i stor 
utsträckning när bonusen baseras på allt för stora grupper. Individen förlorar då 
möjligheten att se sambandet mellan dess handlingar och den uppnådda bonusen. 
Bonussystemet ska också uppmuntra till handlingar som är önskvärda ur 
företagets synvinkel, detta eftersom de individuella prestationerna sällan stämmer 
väl överens med de som företaget önskar. Problemet med att uppnå detta är att det 
är svårt att utforma styrsystem och mått som mäter de önskvärda prestationerna.  
 
 

3.3.4 Internpriser  

Vid decentraliserade organisationsformer krävs det tydligt uttalade mål samt att 
relationerna mellan olika enheter är kända. Centralstyrningen kan ibland upplevas 
som mycket stark i dessa organisationer då de strategiska och taktiska frågorna 
bestäms på en hög nivå. För att uppnå önskvärd verkan av decentraliseringen 
måste en utvärdering av de olika enheternas prestationer och i vilken utsträckning 
de bidrar till företagets totalresultat vara möjligt. För att möjliggöra detta skapas 
mer marknadslika relationer dem emellan. Ett verktyg för detta är internpriserna. 
(Bergstrand 1996, s. 105).  
 
Internpriset är ett sätt för en verksamhet med resultatenheter att fördela det 
mervärde som de olika enheterna skapar. Priset ska utformas så att det ger 
enheterna relevant information vid trade-off beslut, leder till målkongruens och 
möjliggör utvärdering av enheternas ekonomiska prestationer. Internpriset bör 
även vara lätt att förstå och applicera på verksamheten (Anthony 2000, s. 201). 
För att internpriset ska uppnå den efterfrågande effekten identifierar Anthony och 
Govindarajan sex förutsättningar som bör eftersträvas. För det första är kompetent 
personal med en förståelse för verksamhetens lönsamhetsmål ett måste. 
Utgångspunkten bör vara marknadspriset. Att en enhet ska ha möjligheten att sälja 
till företag utanför den egna verksamheten anses vara en förutsättning då 
marknadens osynliga hand kan spela sin roll. Tillgång till all relevant information 
utgör alltid en förutsättning för en fungerande marknadsekonomi, men är en utopi 
i detta fall. Sist men inte minst bör det finnas en fungerande 
förhandlingsmekanism som skapar en känsla av rättvisa (Anthony 2000, s. 204).  
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3.3.5 Investeringskalkyler 

Kalkyler och redovisning är instrument för att lösa övergripande effektivitets- och 
resursfördelningsproblem (Johansson 1992, s. 17). För att kunna ta ställning till 
måttens konstruktion behövs insikter om vilka syften måtten tjänar och hur de i 
realiteten används. Investering innebär att binda sig för finansiella uppoffringar i 
syfte att vinna senare fördelar. Vid investeringskalkylering fokuseras det på hur 
det optimala investeringsbeslutet fattas (Yard 2001, s. 11). Det finns alltid en risk 
i investeringsbeslutet p.g.a. osäkerhet om beslutet leder till positiva effekter.  
 
Vid bedömningar av investeringar finns ofta behov att handlägga och bedöma 
investeringsbeslut på olika sätt. Vid FoU-investeringar är t.ex. den existerande 
personalen och deras kompetens ofta en ram. Vid anläggningsinvesteringar är de 
finansiella restriktionerna avgörande. Olika typer av investeringar kan inte alltid 
konkurrera med varandra på lika villkor då de inte ger samma 
avkastningsmöjligheter. Dessutom kan investeringar vara av olika karaktär när det 
gäller osäkerhet och risk, att förutsäga olika ekonomiska konsekvenser (Persson 
1999, s. 32-33).  
 
Enligt Bergstrand & Olve skapar många företag en slags budgetrutin för 
investeringsförslag i samband med budgetarbetet. De fortsätter att det dock är 
opraktiskt att hantera stora investeringar på detta sätt som kräver särskilda 
utredningar och styrelsebeslut liksom små investeringar där behov uppstår under 
året. I budgeten kan medel avsättas som kan disponeras av en ansvarig som har 
befogenhet att besluta angående mindre investeringar.  
 
Investeringsbeslut och rutiner är ofta indelade efter organisationen. Som tidigare 
nämnts beviljas chefer på låg nivå årsvis ett totaltanslag som kan disponeras utan 
att be om tillåtelse vid varje mindre investeringsbeslut. Varje steg högre upp i den 
organisatoriska hierarkin blir motsvarande belopp successivt högre. Över en viss 
nivå på belopp kan endast företagets styrelse fatta de formella besluten (Johansson 
1992, s. 405).  
 
Drivkrafterna bakom ett projekt måste både övertyga och informera. På så sätt blir 
kalkyler även ett medel för argumentation, inte enbart medel för analys. Det finns 
ett antal verktyg för att beräkna när och om en investering är lönsam. De kalkyler 
som ligger till grund för beslut kan bl.a. bygga på återbetalningstid, diskonterat 
nuvärde och internränta (Yard 2001, s. 25). Johansson & Östman säger att 
traditionella resultat- och räntabilitetsmått även bör vägas in vid bedömningar.  
 
Vid varje investering finns alternativkostnader som det måste tas hänsyn till. 
Kalkylräntan skulle kunna uttrycka företagets bästa alternativa avkastning. 
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Företaget måste diskutera och ifråga sätta om resurserna kunnat användas på ett 
bättre sätt. Emellertid kan det vara svårt att värdera framtida alternativ.  
 
 

3.4 Konklusion 

Detta kapitel inleddes med en beskrivning av vilka styrformer det finns. Där 
nämndes direktstyrning, målstyrning och programstyrning. Vi beskrev även hur 
ledningen på olika sätt kunde påverka utvecklingen i organisationen och att det 
kan kräva olika kontrollprocesser beroende på var i organisationen som menas. 
 
I avsnittet om organisationsstruktur skrevs att val av organisatorisk struktur är en 
viktig styråtgärd eftersom det är då ansvarsfördelningen i företaget bestäms. 
Teorierna kring en matrisorganisation beskrevs, varför ett företag väljer att ha en 
sådan organisationsform och vilka effekter den kan ha. Vi tog även upp 
decentralisering där vi skrev om varför ett företag väljer att decentraliseras samt 
vilka effekter de vill uppnå med det. 
 
I avsnittet efter beskrevs de styrverktyg vi valt att inrikta oss på i denna uppsats. 
Vi inledde med att beskriva budgeten, vilka olika budgetar som finns och hur de 
kan användas. Därefter tog vi upp det balanserade styrkortet där vi skrev om hur 
det ser och varför ett företag väljer att använda sig av ett styrkort. Även 
bonussystemet beskrevs där vi tog upp syftet med att ha ett bonussystem, vad de 
vill uppnå med det och vilka som kan innefattas av systemet. Internprissättningen 
togs därefter upp där vi skrev kort om varför den kan vara viktigt för ett företag. 
Slutligen tog vi upp hur ett företag bedömer investeringar samt att bedömningen 
kan vara olika beroende på var i organisationen den ska genomföras. 
 
De teorier som tagits upp i detta kapitel kommer vi att använda oss av i analysen 
av vårt fallföretag i nästa kapitel. Jämförelser kommer att göras för att se om 
fallföretagets sätt att använda sig av dessa verktyg stämmer överens med vad de 
vill uppnå med den valda organisationsstrukturen.  
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4 Perstorp Performance Chemicals 

I detta kapitel avser vi att inledningsvis presentera Perstorpkoncernens och 

Perstorp Performance Chemicals verksamhet. Därefter görs en beskrivning och 

analys av organisationsstrukturen och de styrverktyg PPC använder. Dessa 

avsnitt har samma indelning som teoriavsnittet. Avslutningsvis sammanfattas 

kapitlet med en blick framåt. 

 
 
 

4.1 Perstorpkoncernen 

I slutet av juni 2001 köpte Sydsvenska Kemi AB både Perstorp och Neste Oxo 
och efter integration av dessa två arbetar den operativa delen av Sydsvenska Kemi 
under namnet Perstorp. I samband med uppköpet avnoterades också Perstorp AB 
från Stockholmsbörsen. 
 
Perstorp har idag omkring 2200 anställda världen över och omsättningen var 6 
miljarder kronor under 2002. Verksamheten består idag av de två huvudsakliga 
verksamhetsområdena specialkemi (Speciality Chemicals) och materialteknologi 
(Materials Technology). Kärnverksamheterna är aldehydbaserad specialkemi och 
kompositmaterial där de är marknadsledande inom flera segment. Kunderna 
återfinns inom färgindustrin, plastbearbetande industrin och fordonsindustrin 
(Sydsvenska Kemis årsredovisning 2002, s. 1). Verksamhetsområdet Speciality 
Chemicals är uppdelat i de fyra affärsområdena Perstorp Coating Intermediates, 
Perstorp Oxo Intermediates, Perstorp Performance Chemicals och Perstorp 
Formox. Produkterna inom de tre första affärsområdena har mycket gemensamt 
och har därför gemensamma utvecklings- och säljorganisationer, se Figur 3.  
 
Perstorps uttalade målsättning är att växa åtminstone dubbelt så fort som 
branschen i övrigt samtidigt som de ska generera ett resultat före avskrivningar 
och finansiella kostnader (EBITDA) som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, 
överstiger 20 % (Sydsvenska Kemis årsredovisning 2002, s. 5). För att klara det 
satsar Perstorp på att utveckla sin produktportfölj samtidigt som de jobbar mycket 
med ett effektiviseringsprogram. Besparingarna från detta program uppgick 2002 
till cirka 170 miljoner kronor. Detta resulterade 2002 i ett resultat före 
avskrivningar på 1121 miljoner kronor och en EBITDA på 18,7 %. 
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Figur 3 Perstorps operationella organisationsstruktur (Sydsvenska 

 Kemis årsredovisning 2002, s. 7) 

 
 

4.2 Perstorp Performance Chemicals 

PPC arbetar med flera typer av prestationskemikalier som säljs av tre olika 
affärsområden. De har en relativt liten egen tillverkning av två anledningar. För 
det första lägger de ut mycket på legotillverkning och för det andra består en stor 
del av deras verksamhet i att ta tillvara s.k. co-products som uppstår vid 
tillverkning i andra affärsområden. Ett sådant exempel är tillverkning av polyoler 
som sker i affärsområdet Coating intermediates. Vid tillverkningen bildas stora 
mängder av en restprodukt som kallas formiater. För att öka den totala 
lönsamheten måste dessa hanteras på ett värdeskapande sätt vilket är PPC uppgift. 
PPC består av tre affärsenheter, Concrete admixtures, Formates och Food & Feed. 
Den första av dessa omfattar flytande och fasta betongtillsatsmedel som används 
för att ge betongen bättre flytegenskaper. Försäljningen sker huvudsakligen till 
byggindustrin i Skandinavien och Tyskland men har påverkats negativt under året 
till följd av en svag byggkonjunktur i Tyskland. Den andra affärsenheten 
marknadsför bl.a. natrium- och kalciumformiater globalt till kunder inom läder- 
och textilindustrin. Här har marginalerna stärkts under 2002 till följd av 
prisökningar och förändrad kundstruktur. Den sista affärsenheten riktar sig mot 
livsmedel- och jordbrukssektorn i Skandinavien. Här marknadsför de 
ensileringsmedel, ättiksyra och Creosan. Omsättningen för detta affärsområde låg 
i nivå med året innan. 



Organisationsstrukturen & styrsystemets användbarhet Kapitel 4 

 27 

4.3 Organisationsstruktur 

I samband med omorganisationen hösten 2001 genomfördes en decentralisering 
och Perstorp valde att divisionalisera sin verksamhet efter produktområden. Den 
nya organisationen består av två organisationsstrukturer, en legal och en operativ 
struktur vilka tillsammans bildar en matrisorganisation. Den legala strukturen är 
viktig ur juridisk synpunkt då de som arbetar i företaget måste vara anställda i 
denna. Den legala strukturen består av bolag som är gemensamma för alla 
affärsområdena, d.v.s. de har hand om produkterna för alla affärsområdena i 
Perstorp. Utan dessa bolag hade Perstorp varit tvungen att ha ett bolag för varje 
affärsområde i respektive land. Men genom de gemensamma bolagen kan de 
undvika detta, vilket medför att de behöver ha en matrisorganisation. 
 
En nackdel med att ha en matrisorganisation är att den medför höga 
administrationskostnader och mycket kommunikationstid. Detta anser inte PPC är 
ett problem eftersom alternativet med att ha egna bolag skulle innebära ännu 
högre kostnader och ännu mer tid till kommunikation. De bör dock inte blunda för 
att deras organisation kräver höga administrationskostnader och att det vore bra 
att kompensera det med ett styrsystem som inte kräver så mycket administration. 
 
En av styrkorna de har upplevt med organisationen är att de fått fram flera 
affärsenhetschefer som har ansvar för sina egna produktportföljer. Genom 
decentraliseringen har de tryckt ner ansvaret och på så sätt fördelat ansvar och 
befogenheter till olika personer. Syftet med detta var att de skulle orka fokusera 
på alla produkterna i företaget och inte bara de på största. Jan Lundborg tror att 
detta bidragit till ökad lönsamhet i företaget. Det finns dock en risk med 
decentralisering då det kan uppstå divisionaliserat tänkande, d.v.s. att de olika 
divisionerna blir för koncentrerade på sin egen avdelning och därmed inte ser till 
hela företagets bästa. Eftersom det är viktigt att få in ett helhetstänkande i 
företaget så de olika divisionerna arbetar mot ett gemensamt mål är inte 
decentraliserade företag helt självständiga. Detta beror på att ledningens 
helhetsbild kan krävas för att detta ska uppnås. Problemet med helhetsbild mildrar 
PPC genom att arbeta med projekt eftersom projektmedlemmarna under 
projekttiden får en helhetssyn som de tar med sig tillbaka till sitt affärsområde. 
 
Det är inte ovanligt att lägga ut vissa aktiviteter utanför divisionerna. Perstorp har 
valt att lägga ut två aktiviteter då de delas av tre affärsområden (Figur 3). Dessa är 
försäljning samt forskning, teknik och utveckling. Detta har de gjort för att kunna 
dra nytta av synergier eftersom de delvis har samma kunder. De kan på detta sätt 
dra ner på antalet säljare eftersom de säljer produkter från flera affärsområden. 
Det kan enligt litteraturen vara svårt för ett företag att decentraliseras om företaget 
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är vertikalt integrerat, t.ex. om de har samma kunder så som Perstorp har. Perstorp 
har löst detta genom att lägga ut försäljningen utanför divisionerna.  
 
I PPC har de sett att det kan uppstå dragkamp om vem som ska bestämma i olika 
frågor vid mötespunkterna. En matrisorganisation är bra om företaget är villiga att 
lösa de konflikter som uppstår informellt, men så gör de inte på PPC. Uppstår det 
en sådan konflikt menar Jan Lundborg att alla är en del av det och att de får 
hjälpas åt att hantera sådana situationer. Han ser affärsområdena och den 
operativa strukturen som överordnad den legala när det gäller det operativa 
resultatet. Om ledningsgruppen i PPC anser att den ena organisationsstrukturen är 
överordnad den andra ser vi en risk att det kan det bli en snedvridning i 
maktbalansen. Om maktbalansen inte upprätthålls missar företaget en stor del av 
tanken bakom att ha en matrisorganisation, d.v.s. att kunna ha två 
organisationsstrukturer istället för att behöva välja. Detta ser dock inte Perstorp 
som ett problem då syftet med matrisorganisationen inte är att bibehålla 
maktbalansen till varje pris utan att kunna decentralisera efter de produktområden 
de har och ändå hålla antalet bolag nere.  
 
I Perstorp har koncernledningen det övergripande ansvaret, medan 
affärsområdeschefen har ansvar för PPC. I detta ansvar ingår ett EBITDA-ansvar 
inför koncernledningen. Affärsenhetscheferna har i sin tur samma ansvar inför 
affärsområdeschefen och de legala bolagen ansvarar över de fasta kostnaderna, 
som t.ex. eget kapital och skatt.  
 
När Perstorp omorganiserades hyrde de in hjälp utifrån då de tog in McKinsey 
m.fl. som designade hur organisationen skulle se ut. Det är upp till varje 
affärsenhetschef att anlita externa experter, men de får själva stå för kostnaden. 
Företaget delegerar dock inte ut några befogenheter externt. Detta innebär att de 
fokuserat på vertikal decentralisering då de valt att delegera ned det ekonomiska 
ansvaret i organisationen. Vem som bestämmer vilka beslut som kan delegeras 
ned beror på var man befinner sig i organisationen. PPC har delegerat olika 
befogenheter olika långt ner. Generellt har affärsenhetscheferna ganska stora 
befogenheter och möjligheter när det gäller beslut som ligger inom budgeten. Om 
det är ett beslut som rör hela företaget kan inte affärsenhetschefen själv fatta 
beslutet utan då måste de istället föra en dialog med koncernledningen eftersom 
de har en bättre överblick över företaget än affärsenhetscheferna har. 
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4.4 Styrsystem 

4.4.1 Budget 

Det är mycket som skiljer affärsområdena i Perstorp åt, men de är också 
synnerligen integrerade och därför i behov av samordning. Strategiarbetet kan 
t.ex. härledas ända ner på produktnivå och kan därför se väldigt olika ut för olika 
produkter även inom samma affärsenhet. Möjligheten till detta skapas genom den 
divisionaliserade organisationsstrukturen och har enligt vår intervjurespondent lett 
till att produkters fulla värdeskapande potential har kunnat inses. Risken med att 
enheterna fokuserar för mycket på de egna produkterna och det egna resultatet är 
påtagligt vid uppdelning av divisioner och något som bör motverkas av ledningen. 
Budgetering, budget och planeringscykler fungerar däremot på samma sätt i alla 
affärsområdena. Budgetprocessen påbörjas på hösten då budgeten för det följande 
kalenderåret upprättas. På grund av det starka samberoende mellan olika enheter 
kräver budgetuppställandet kommunikation mellan dessa. Det är vid dessa möten 
som förståelsen mellan enheterna ökar och riskerna för ett revirtänkande minskar. 
På detta sätt fungerar budgeten som ett samordningsinstrument som möjliggör för 
samstämt agerande mellan enheterna och internkonkurrensen, som annars kan 
försämra företagets totala resultat, avhjälps. 
 
Budgeteringen startar på den lägsta nivån, produktnivån. Detta är positivt då 
denna nerifrån-och-upp process fungerar motiverande för medarbetarna samtidigt 
som det ställer lägre krav på ledningens verksamhetskunskaper. För t.ex. 
affärsenheten Formates bygger budgeten på den mängd formiater som har skapats 
som restprodukt vid framställandet av polyoler i affärsområdet Perstorp Coating 
Intermediates. En volym som affärsenheten Formates inte har någon kontroll över. 
Affärsenhetschefen har till uppgift att fördela formiaterna till de olika bolagen på 
det sätt som leder till en maximering av det totala marginalbidraget. Alltså är det 
denna chef som bestämmer hur mycket bolagen ska sälja. Detta ställer höga krav 
på denne att fatta beslut efter vad som är bäst för företaget som helhet. Även 
rekommenderat försäljningspris bestäms av affärsenhetschefen. Det som ligger 
under bolagschefens kontroll är de fasta kostnaderna. När ekonomicheferna på 
bolagen blivit varse om förutsättningarna upprättas budget i form av balans- och 
resultaträkningar för, i princip, varje produkt. För att de ansvariga cheferna ska ha 
en känsla av åtagande för budgeten är det essentiellt att de uppfattar den som 
uppnåelig och rättvis, något som kan försvåras om helhetstänkande saknas. Om 
det t.ex. inte skulle produceras tillräckligt mycket formiater för att täcka varje 
bolags behov ska fördelning ske efter vad som ger största marginalbidrag. 
Effekten av detta kan vara att ett bolag får tillgång till mindre formiater än ett 
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annat och får därmed svårare att tillgodose sina kunders behov. Bolagschefen kan 
kännas sig orättvist behandlad om denne inte ser till helheten. 
 
Perstorp använder sig av koncernkonsolideringssystemet Frango där respektive 
ekonomichef registrerar sin budget. Vilket redovisningssystem som används i 
bolagen varierar. Att varje bolag har sitt eget system kan tyckas vara onödigt och 
t.ex. försvåra för medarbetare att arbeta i olika länder, men tack vare detta är det 
inte möjligt för ledningen att få insyn i de mer detaljerade räkenskaperna. Om 
någon i företaget, även ledningen, vill ta del av ett bolags redovisning krävs att 
kontakt tas med respektive chef. Ledningen visar tillit genom att avsäga sig rätten 
att agera storebror efter behag. Detta leder till en minskad kontroll från ledningens 
sida men ökar ansvarskänslan och motivationen för cheferna.  
 
När siffrorna är registrerade i Frango blir de även tillgängliga för 
affärsområdeschefen som ska bedöma hur realistisk den konsoliderade budgeten 
är. Därefter presenteras budgeten för koncernledningen för deras godkännande. 
Den budget som godkänns behöver inte utgöra en likvärdig utmaning för alla 
affärsenheterna. Hur ”stretchad” budgeten är, d.v.s. hur krävande det kommer att 
vara att nå budgetmålen, bedöms av ledningen. Det är denna budget som senare 
ligger till grund för utdelningen av eventuell bonus och utgör ett åtagande som 
sträcker sig från bolagen och affärsenheterna ända till koncernledningen som 
svarar till externa intressenter. Om budgeten inte godkänns skickas den ”ner” igen 
för omarbetning, ledningen går inte in och dikterar. Om budgetuppställningen inte 
hade skett i samråd med berörda parter hade cheferna inte känt ett lika stort 
åtagande gentemot den. Att säkerställa ett funktionellt beslutsfattande hade krävt 
betydligt noggrannare kontroll från ledningens sida.  
 
Det är ett minimumkrav från koncernledningen att det ska upprättas en budget och 
tre prognoser under budgetåret. Förr jobbade de med en rullande budget, s.k. 
rullande 12, för att inte tappa sikt på tiden efter kalenderåret. Nu fortgår 
budgetprocessen på ovan beskrivit sätt mest för att det passar ägarna och 
finansiärerna. En tänkbar anledning till att endast en budget upprättas är att det 
kräver omfattande resurser i form av samordning och administration. 
Matrisstrukturen anstränger redan dessa resurser och de bör därför inte pressas 
ytterligare. Prognoserna upprättas i vägvisande syfte. Det är förstås tillåtet att 
revidera och prognostisera efter behag med det är den initiala budgeten som utgör 
åtagandet och måttstock. Att styra utifrån prognoserna, men bli utvärderade 
utifrån, en kanske föråldrad, budget kan skapa osäkerhet inför beslut hos de 
ansvariga cheferna. Enligt Jan Lundborg ges det möjligheter för cheferna att 
diskutera eventuella budgetavvikelser med ledningen.  
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Inte ens en godkänd budget fungerar som ett carte blanche. Vilket utrymme det 
ges att agera utanför budgeten är svårt att säga. Nyanställningar och investeringar 
måste åtminstone godkännas av affärsområdeschefen, vid större summor även 
koncernledningen, innan besluten kan verkställas. Även vid oförutsedda händelser 
ligger resultatåtagandet som gjorts i budgeten fast. Ledningens inställning verkar 
vara att oförutsedda händelser är att förutse, det är en del av businessen och därför 
något som ligger under de olika chefernas ansvar att hantera.  
 
Uppföljningen görs löpande månadsvis efter månadsboksluten där rapporter med 
RR, BR och nyckeltal sammanställs och skickas från affärsområdescontrollern till 
resten ledningsgruppen. Det görs också en mer detaljerad uppföljning av 
produkterna där man följer trenderna för volym, snittpris och marginalbidrag. Den 
höga frekvensen på uppföljningsrapporter möjliggör för snabbare beslut och 
därmed en mer flexibel organisation. Denna snabba feedback utgör ett led i att 
skapa den lärande organisation som kan fungera mer målstyrt vilket innebär att 
chefernas kompetens ökar och kontrollbehovet uppifrån minskar.  
 
Genom sitt budgetförfarande tar Perstorp tillvara på de fördelar i form av 
ansvarfördelning som en decentraliserad, divisionaliserad organisationsstruktur 
kan skapa. Enhetscheferna har befogenheter att besluta inom de områden de har 
specialistkunskaper medan koncernledningen bidrar med sitt helhetsperspektiv. 
 
 

4.4.2 Balanserat styrkort 

PPC började hösten 2002 utveckla ett balanserat styrkort i syftet att skapa ett 
verktyg med fokus på strategiimplementeringen. De ville skapa ett verktyg med 
vars hjälp de kunde svara på frågor som var är de idag och var vill de komma. 
Dessa frågor kan man sen bryta ner till frågor av karaktären; vilka de är, vilken 
organisation de har, vilka kompetenser de har, vad de har för mål och vilka faror 
ser de längs vägen. Jan Lundborg uttryckte det som att de ville skapa styrkort som 
tvingar dem att ha fokus på både kort och lång sikt, något som får dem att lyfta 
blicken och inte bara titta på månadsbokslutet. Vi anser att PPC har gynnats av att 
införa ett balanserat styrkort. Perstorp är decentraliserat och i deras strävan efter 
att trycka ner det ekonomiska ansvaret i organisationen är styrkortet ett bra 
verktyg genom att det skapar goda förutsättningar för målstyrning. Detta görs 
genom att de vid användandet av styrkortet inte bara sätter upp finansiella mål, 
utan också mål för de andra perspektiven. Ledningen kan på så sätt styra 
organisationen via mål i fler avseenden än det rent finansiella. 
 
PPC:s arbete ledde fram till ett styrkort med fem perspektiv, det finansiella, kund, 
interna processer, medarbetar och utvecklingsperspektiv. Dessa perspektiv ska 
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enligt Jan Lundborg vägas in lika tungt och han betonade att det var just helheten 
som var ett av målen med styrkortet. Motiven till att de använder de olika 
perspektiven skiljer sig åt, men många av perspektiven var på förhand självklara 
för PPC. Det finansiella perspektivet är nödvändigt för att PPC ska kunna leva 
upp till de mål som koncernen ställer, då dessa uteslutande är av finansiell 
karaktär. Utöver det ansåg PPC att det var viktigt att ha ett kundperspektiv, 
eftersom kunderna är förutsättningen för deras verksamhet. De ville därför skapa 
sig en bild av hur deras kunder ser på PPC. Även det interna processperspektivet 
kändes självklart för dem eftersom Perstorp länge har arbetat med något som de 
kallar för ”continuous improvments”, d.v.s. att de hela tiden strävar efter att 
vidareutveckla sin verksamhet. En anledning till att de fokuserar på detta är att de 
säljer mycket bulkprodukter med små marginaler. För att kunna hålla lönsamhet 
på dessa produkter måste de kontinuerligt utveckla sin effektivitet.  
 
Dessa tre perspektiv kan sägas följa Kaplan & Nortons ursprungliga arbete, men 
de sista två perspektiven skiljer sig lite. PPC har ett medarbetarperspektiv, något 
som inte Kaplan & Norton hade. Detta är ett viktigt perspektiv i PPC:s styrkort 
eftersom de vill kunna ställa höga krav på sina medarbetare och dessa förväntas i 
sin tur ställa höga krav på PPC. Vi anser att ett separat perspektiv för 
medarbetarna också kan hjälpa PPC med de konflikter som ofta uppstår i en 
matrisorganisation. Detta kan de uppnå genom att de får en bättre stämning hos 
medarbetarna genom att de känner sig viktiga och uppskattade, men också genom 
att t.ex. utbilda personalen i konflikthantering.  
 
Eftersom de har medarbetarperspektivet behöver de inte titta på utbildning och 
liknande i utvecklingsperspektivet. Det gör att PPC kan fokusera det här 
perspektivet på dels intern produktutveckling men också externt genom att bevaka 
konkurrenterna och trenderna inom branschen. På så sätt håller de sig uppdaterade 
om trenderna som finns just nu, som t.ex. teknologiskiften. Har de inte en sån 
bevakning riskerar de att bli överraskade om det t.ex. dyker upp en ny konkurrent 
med bättre teknologi. Att PPC har både medarbetar- och utvecklingsperspektiv ser 
vi som mycket positivt eftersom de på så sätt får två perspektiv som fokuserar på 
framtiden. Detta stöder de processer i styrkortet som underlättar lärande och kan 
på så sätt gynna ett generativt lärande och skapa en förutsägande organisation. Det 
leder i sin tur till att PPC får en mer flexibel organisation vilket stöder PPC:s 
decentralisering.  
 
För att följa upp utvecklingen av verksamheten med hjälp av styrkortet kommer 
PPC arbeta mycket med kvalitativa bedömningar. Affärsenhetscheferna 
presenterar sina styrkort och förändringarna i dessa under affärsområdesmötena 
som hålls en gång i månaden. Detta gör att utvärderingen i stor utsträckning blir 
subjektiv, något som Jan Lundborg såg som ett problem från början. Efter att ha 
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arbetat med utvecklingen av styrkortet under snart ett år har han dock ändrat sig 
och tror snarare att det är en fördel. Detta beror på att de diskussioner de har haft 
med affärsenheterna under utvecklingen har varit mycket givande och en 
subjektiv uppföljning kommer att säkerställa att dessa diskussioner fortsätter. Vi 
ser också en annan fördel med den subjektiva utvärderingen. Genom denna får 
affärsområdet mindre kontroll över de olika affärsenheterna vilket gynnar 
decentraliseringen genom att dessa känner sig mer självständiga. Vi ser dock 
framförallt två problem med att ha subjektiv uppföljning snarare än en 
kvantifierbar. Risken finns att de inblandade cheferna förskönar sanningen lite för 
att framstå i bättre dager. Följden av detta blir då  att PPC:s utveckling motarbetas 
och lärandet hämmas, då de tror att vissa saker är under kontroll när det i själva 
verket inte är så. Det finns en viss tendens till att endast det som går att mäta som 
utförs, vilket gör att de kanske får en omedveten fokusering på det finansiella 
perspektivet eftersom detta går att mäta.  
 
PC började som sagt så sent som hösten 2002 att utveckla sitt balanserade styrkort 
och det är därför fortfarande något av en försöksverksamhet där de provar sig 
fram för att hitta bra lösningar på de problem som uppstår. Initiativet kom från de 
själva och de är hittills de enda inom Perstorpkoncernen som arbetar på det här 
sättet. Arbetet började med att ledningsgruppen och några till började diskutera 
upplägget. Under dessa diskussioner framkom den grundläggande strukturen och 
kritiska framgångsfaktorer för att uppnå visionen om att bli ett kemiföretag i 
världsklass.  
 
Utvecklingen har skett separat för de tre olika affärsenheterna. Resultatet blev tre 
separata styrkort för affärsenheterna som inte går att konsolidera till ett 
gemensamt för affärsområdet. Detta gör att PPC förlorar en del av den helhet som 
styrkortet annars är tänkt att skapa, affärsenheterna kan inte se hur deras 
verksamhet bidrar till affärsområdet. Även inom de olika affärsenheterna har de 
inte alla produkterna inkluderat i styrkorten då de har ansett att dessa skiljer sig 
för mycket i jämförelse med de övriga för att kunna beskrivas inom samma 
styrkort. Detta har dock varit en svår avvägning eftersom de inte vill 
överadministrera arbetet med styrkortet. Jan Lundborg säger också att det är så de 
arbetar just nu, men att det finns möjlighet att utveckla styrkortet.  
 
 

4.4.3 Bonussystem 

Perstorp använder sig av två olika bonussystem, ett för alla medarbetarna och ett 
för ledningsgrupperna i koncernen och affärsområdena. De två bonussystemen har 
stora likheter, men också en del olikheter. För att förenkla beskrivningen av 
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systemen kommer vi att behandla dessa tillsammans med undantag av när vi 
uttryckligen visar på skillnaderna.  
 
Syftet med systemen är enligt Jan Lundborg att ge de anställda möjlighet att få en 
del av resultatet. Han är dock inte insatt i de verkliga motiven bakom 
bonussystemet eftersom dessa är utformade på koncernnivå. Han tillägger att det 
inte är otänkbart att bonussystemet också har som syfte att underlätta vid 
rekrytering och för att behålla personal, men han tror att det primära syftet är att 
fungera som motivationshöjare. 
 
Grunden för systemen bygger på en del med personliga mål och en med 
gemensamma mål. Den första delen utgör en tredjedel av underlaget för bonusen. 
Målen som var och en upprättat tillsammans med sin chef ska uppnås inom en 
viss tid för att göra sig berättigad till bonus. Det finns idag ingen uttalad koppling 
mellan dessa mål och det balanserade styrkortet. Vi anser att PPC på sikt bör 
koppla de individuella målen till styrkortet. Genom att göra det skulle PPC göra 
en dubbel vinst eftersom styrkortet får större genomslag och bonussystemet blir 
en mer integrerad del av styrsystemet. Detta leder i sin tur till att styrkortet blir ett 
mer effektivt verktyg för målstyrning. 
 
De gemensamma målen som utgör grunden för två tredjedelar av bonusen är 
uteslutande av finansiell karaktär och är grundade på resultatbaserade nyckeltal. 
Dessa mål sätts på olika nivå i företaget, ända uppifrån övergripande resultat för 
koncernen ner på affärsenhetsnivå. De anställda utvärderas utifrån den enhet som 
de arbetar i. Vi anser att en del av de gemensamma målen alltid borde vara 
relaterade till affärsområdets och koncernens resultat eftersom detta kan reducera 
det divisionaliserade tänkandet genom att helheten blir viktig för alla.  
 
Budgeten ligger till grund för vilka mål som sätts upp för de olika nyckeltalen. 
Vid budgetprocessen bedömer koncernledningen hur högt satta de budgeterade 
resultaten för de olika affärsområdena är. Utifrån detta fastställer de en 
procentuell utdelning av den möjliga bonusen. I anslutning finns det också en 
resultattrappa så att om t.ex. en affärsenhet når en viss nivå över det budgeterade 
resultatet kommer de att få en högre procentuell utdelning. 
 
Att bonussystemen använder sig av både individuella och grupprelaterade mål 
anser vi är bra. På så sätt kan de undvika en del av de problem som lätt uppstår 
vid utformning av bonussystem. Använder företaget endast individuella mål kan 
ett dysfunktionellt beteende lätt uppstå, medan endast gemensamma mål kan leda 
till att individen upplever att utfallet av bonusen ej kan påverkas. Det finns dock 
en viss risk att systemet blir för indirekt när så mycket som två tredjedelar 
kommer från gemensamma mål. Detta gör att bonussystemet förlorar en del av sin 
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styrande förmåga. Bonussystemet blir därför mer ett redskap för en slags 
fördelningspolitik, där de anställda får en del av enhetens vinst. 
 
Formerna för de olika bonussystemen är lika på så sätt att båda är monetära 
belöningar, men de skiljer sig åt till storlek. Båda systemen har en övre gräns för 
bonusen och utifrån denna tilldelas de anställda en viss procent beroende på i 
vilken utsträckning de personliga och gemensamma målen har uppnåtts. I 
bonussystemet som omfattar alla anställda är denna gräns fast, oavsett vad 
personen tjänar, medan ledningens övre gräns varierar beroende på vilket avtal de 
har. 
 
 

4.4.4 Internpriser 

För koncernen som helhet är det de externa kronorna som kommer in i företaget 
som är av intresse, inte de som skiftar hand mellan de olika enheterna. Men även 
om ingen av de enheterna, som jobbar under EBITDA-ansvar, är beroende av sin 
internförsäljning påverkar ändå internpriset deras individuella resultat. De 
internpriser som används ska avspegla marknadspriserna. Beslut om principer för 
fastställandet av internpriserna togs vid införandet av den nya organisationen. För 
att underlätta jämförelser över tiden modifieras inte priserna om inte något 
extraordinärt inträffar. Enligt litteraturen är detta inte de optimala 
förutsättningarna. Det kan ge en enhet ett fördelaktigare resultat jämfört med en 
annan och risken finns att priserna uppfattas som orättvisa. Men, genom att det 
inte ödslas resurser på att ändra internpriser skickas det ett budskap genom 
organisationen att det inte är det enskilda resultatet, utan det konsoliderade, som 
är det mest betydande. Genom detta förfarande har ledningen dämpat det 
revirtänkande som lätt kan uppstå vid ansvarsenheter och minskat trycket på de 
redan ansträngda administrationskostnaderna. 
 
 

4.4.5 Investeringar 

För att fatta det optimala investeringsbeslutet krävs det att det görs en 
investeringskalkyl (Yard 2001, s. 11). Hela kemikoncernen Perstorp använder sig 
av en standardblankett som grovt kan delas in i två delar. Den första delen 
innehåller en kvalitativ förklaring av vad och varför en investering ska göras. Den 
andra delen består av kvantitativa beräkningar och kalkyler som visar de 
finansiella effekterna. Vid investeringsberäkningar använder PPC 
investeringskalkylering i form av återbetalningstid och internräntemodell. 
Internräntan som används brukar ligga på 12 %. Att använda sig av samma 
internränta underlättar för ledningen vid jämförelser mellan olika 
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investeringsbeslut. Investeringar som inte kan visa sin lönsamheten kvantitativt 
kommer troligtvis inte att genomföras hur starka de kvalitativa argument än är.  
 

”Till syvende och sist handlar det ändå om att räkna på det. Hur mycket 

värde skapar den här investeringen” (Jan Lundborg, 

Affärsområdescontroller).  

 
Att samma kvantitativa analyser används för alla investeringsbeslut kritiseras av 
Persson & Nilsson. De säger att man bör använda sig av olika sorters beräkningar 
och analyser då olika investeringsprojekt har olika ramar och förutsättningar. 
Perstorpskoncernen har valt att dela upp sina affärsområden efter produkter för att 
kunna koncentrera sig på den enskilda produkten och dess strategi då det finns 
stora produktolikheter inom koncernen. Att då använda sig av en standardiserad 
blankett som grund för investeringsbeslutet och inte anpassa kalkylerna och 
bedömningarna efter produkten och verksamhet verkar olämpligt. Ett syfte med 
uppdelningen av Perstorps verksamhet i affärsområden går förlorad om de 
använder sig av standardiserade beräkningar och analyser av investeringsprojekt.  
 
Investeringsbesluten i Perstorpkoncernen är indelade efter organisationsstrukturen 
liksom hos de flesta andra företag. Vid större investeringar tas beslut av 
koncernledningen. Initiativtagaren får då använda sig av standardblanketten som 
beskrivits ovan för att motivera sitt investeringsförslag. Eftersom PPC vill vara en 
decentraliserad organisation där beslut tas på lägsta möjliga nivå och att PPC är en 
organisation som är uppdelad efter olika produkter finner vi att besluten på olika 
nivåer är nödvändiga för att klara av att sköta sin verksamhet. Sjöstrands 
beskrivning om att divisionaliserade organisationer inte är helt självständiga 
stämmer bra överens med PPC investeringsrutiner. Men nackdelen med 
divisionaliserade organisationer gällande minskad översyn kan kompenseras med 
hjälp av ledningens beslut vid stora investeringar då de kan se organisationens 
helhet. Ledningen kan dock sakna den specialistkunskap som finns längre ner i 
organisationen som krävs för att ta ett optimalt investeringsbeslut. Det är alltid 
vara svårt att dra gränsen när man föredrar det ena framför det andra när det gäller 
val av befogenhet gällande nivå och belopp. 
 
 

4.5 Konklusion 

Detta kapitel inleddes med en verksamhetsbeskrivning av koncernen Perstorp och 
affärsområdet PPC. Därefter presenterades PPC:s val av organisationsstruktur. 
Organisationsstrukturen analyserades sedan genom att effekterna av valet främst i 
form av de problem, fördelar och nackdelar som skapats belystes. I de 
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efterföljande avsnitten beskrevs de olika styrverktygen samtidigt som vi 
analyserade dem utifrån hur de kompletterar strukturen. I analysen utgick vi från 
de effekter organisationsstrukturen lett till för att se om styrsystemet är 
användbart.  
 
I det sista kapitlet ska vi besvara de frågor vi tog upp i det inledande kapitlet 
genom att binda ihop de olika delarna. Vi vill genom att titta på styrverktygen 
som helhet skapa oss en bild av dess användbarhet gentemot den valda 
organisationsstrukturen. Vi diskutera också kring de eventuella brister vår uppsats 
kan innehålla. Avslutningsvis tar vi upp de områden vi genom vår avgränsning 
valt att inte beröra men som ändå vara av intresse för vidare forskning.   
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5 Vad vi kom fram till 

5.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet i 
ett decentraliserat företag. Det har vi gjort genom att besvara vår hypotes om att 
ett styrsystem både kan uppväga organisationens nackdelar och framhäva dess 
fördelar. Vi har identifierat ett antal egenskaper som kännetecknar ett 
decentraliserat företag och utifrån dessa har vi analyserat Perstorp Performance 
Chemicals. 
 
Huvudmålet med decentralisering är att uppnå en ökad flexibilitet genom att 
trycka ner det ekonomiska ansvaret i organisationen. För att kunna uppnå denna 
flexibilitet måste företagets styrsystem utformas på ett stödjande sätt. Detta har 
PPC inte lyckas helt med. Genom organisationsstrukturen delegeras det 
ekonomiska ansvaret. Styrsystemet speglar dock inte hur befogenheterna fördelats 
utan begränsar istället dessa för affärsområdescheferna. Styrsystemet begränsar i 
deras fall flexibiliteten genom att budgeten ska följas för strikt, vilket också 
förstärks av att bonussystemet är kopplat till den initiala budgeten. Flexibiliteten 
begränsas ytterligare av att de stora investeringsbesluten ska tas högt upp i 
organisationen. Inte heller det balanserade styrkortet främjar flexibiliteten, men 
utgör en möjlighet. PPC:s styrkort lägger stor vikt på framtiden vilket underlättar 
lärande och skapar på så sätt en förutsägande organisation. Men p.g.a. att bonusen 
är kopplad till budgeten och inte till styrkortet kan de anställda uppleva kortet som 
mindre angeläget. 
   
En effekt av decentralisering är att ledningen får minskad kontroll över företaget. 
PPC har lyckats väl med att kompensera för den minskade kontrollen, dels genom 
de resonemang som förts i föregående avsnitt, men även bonussystemets 
utformning leder till ett minskat kontrollbehov.  Eftersom den är kopplad till 
företagets mål skapas målkongruens som kräver mindre kontroll. Med hjälp av det 
balanserade styrkortet sätter PPC upp mål i fler perspektiv än det finansiella och 
får på så sätt fler möjligheter att utvärdera medarbetarnas arbetsinsatser. Även i 
detta fall hade en koppling till bonussystemet förstärkt de positiva effekterna av 
styrkortet.  
 
Ett problem i ett decentraliserat företag är att helhetssynen lätt går förlorad 
eftersom stor fokus sätts på den egna divisionens resultat. Vid uppställandet av 
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budget motverkas detta divisionstänkande då det krävs samverkan och 
kommunikation mellan enheterna både vertikalt och horisontellt. Ledningen 
skickar signaler om att helhetsperspektivet är viktigare än de individuella 
resultaten då de använder fasta internpriser. Bonussystemet förstärker dock 
divisionstänkande eftersom den endast grundas på den egna enhetens resultat. 
PPC förlorar även den möjlighet att öka helhetssynen som styrkortet skulle ha 
kunnat skapa genom att konsolidera ihop styrkorten. Hade bonusen även varit 
kopplat till detta hade effekten blivit starkare.   
 
Vår slutsats är att PPC:s styrsystem som helhet både framhäver organisationens 
fördelar uppväger dess nackdelar, vilket styrker vår hypotes om att detta är 
möjligt. Att utveckla ett verktyg som stödjer organisationsstruktur kan vara svårt 
då det inte är styrsystemets primära uppgift. Perstorps styrsystem bekräftar det 
som sägs i litteraturen om att det finns inskränkningar i självständigheten hos 
decentraliserade företag. Det balanserade styrkortet har visat sig vara ett bra 
styrverktyg för att uppnå en målstyrd verksamhet. Då denna kräver mindre 
kontroll kan denna styrform minska en verksamhets kostnader, något som kan 
utgöra är en avgörande faktor för företagens framtida framgång. Styrsystemets 
praktiska funktion är inte det enda som bör beaktas. Dess utformning är också ett 
sätt för ledningen att förmedla värderingar. PPC:s användande av ”fasta” 
internpriser och att det inkluderats ett medarbetarperspektiv i det balanserade 
styrkortet är tydliga exempel på hur budskap kan skickas genom styrverktygen.  
 
Vi anser att vår undersökning har belyst en möjlighet med styrsystemet som 
tidigare, i stor utsträckning, förbisetts. Den kommer att vara användbar då fler och 
fler företag, enligt Scotts teori, väljer en divisionaliserad och decentraliserad 
organisationsstruktur. Utifrån detta menar vi vidare att om vår hypotes stämmer, 
är det av stor vikt för strategiimplementeringen att företag väljer ett lämpligt 
styrsystem utifrån dess organisationsstruktur. På så sätt får företaget en dubbel 
vinst eftersom både organisationens struktur och styrsystemet var för sig är 
viktiga för implementeringen, men vid bra överensstämmelse mellan dessa 
förstärker de varandras effekt. 
 
 

5.2 Reflektion 

En svaghet i vår undersökning är att vi endast har undersökt ett företag. Om vår 
studie omfattat fler fallföretag skulle mer generella slutsatser kunnat dras. Detta 
hade skapat högre validitet för vår uppsats och därmed ökat värdet för de som tar 
del av studien. Dock var ett av kunskapssyftena i vår undersökning att skapa ett 
intresse för vidare diskussion och se om vårt angreppssätt var användbart.  För 
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vidare studier rekommenderar vi dock en koncentration på ett styrverktyg som då 
kan analyseras mer ingående.  
 
Det ställs vissa krav på ett styrsystem, det ska vara lätt att använda, vara anpassad 
till verksamheten och även utgöra ett verktyg för strategiimplementering. Detta 
har vi inte tagit hänsyn till i vår analys. Uppfylls inte dessa krav är styrsystemets 
användbarhet irrelevant och våra slutsatser blir oanvändbara.   
 
För att få en mer generell slutsats finner vi att det vore intressant att göra en studie 
som även tar hänsyn till den informella strukturen så som kultur. En studie som 
beaktar detta skulle ge en mer riktig och sann bild av organisationen och dess krav 
på styrsystem då företagskulturen utgör en stor del av hur ett företag agerar Då vi 
har begränsat vår undersökning till ett vinstdrivande företag kan hypotesen även 
prövas på andra verksamheter.  Ytterligare delar av styrsystem än de vi tagit upp 
skulle kunna undersökas. För att få en komplett bild kan vidare studier behandla 
organisationens styrbarhet samt de delar av styrsystem som vi inte berört 
nämligen ”strategic planning” och ”task control”.  
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7 Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

Första intervjutillfälle 030425 
 
1.Kan du beskriva verksamheten och dess interna processerna 
 I Performance Chemicals och business units 

Ansvar och ansvarstyper på de olika nivåerna (resultatansvar, 
budgetansvar) 

 Förhållande mellan de olika nivåerna (PC/Perstorp, Formates/PC) 
2.Hur ser detta ut jämfört med den gamla organisationen? 
 Varför har den förändrats? 
 Har omorganiseringen nått sitt mål?  
 Problem som du ser det  
3. Beskriv ekonomistyrsystemet 

Dess verktyg  
 Mål och mått  
 Styrsätt på de olika nivåerna/avd.  
4. Hur visar sig strategin i ekonomistyrsystemet? 
5.Vilka problem återstår att lösa?  
 
 

Andra intervjutillfälle 030505 
 

1. Bli ett Kemiföretag i världsklass, är det Perstorps vision?  
2. Hur ser strategin för att nå det ut?  
3. Finns det en särskild strategi för PPC eller bara Perstorp som helhet? 
 

4. Vilket är syftet med budgeten?  
5. Hur använder ni budgeten?  
6. Hur ser budgetprocessen ut?  
7. Vilka budgetar och delbudgetar upprättas, på vilka nivåer, i vilken ordning? 
8. Vem/Vilka är involverad i budgetprocessen? 
9. Vad krävs för att agera utanför den? 
10. Hur sker budgetuppföljning och återrapportering? 
11. Kan du berätta mer om hur ni bestämmer internpriserna? 
 
12. Vilka är era motiv till att ha matrisorganisation? 
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13. Delar ni in i olika beslutsområden eller får de sköta det själva? 
14. Vilka fördelar upplever du med er organisation. 
15. Problem med matrisorganisationer. Hur hanterar ni dessa? 
16. Konflikter: Hur hanteras eventuella konflikter? 
17. Balans av befogenheter mellan chefer 
18. Har ni vertikal eller horisontell decentralisering? 
19. Vilka befogenheter kan delegeras ned i organisationen och vem bestämmer 

det? 
 
20. Vad är syftet med bonussystemet?  
21. Har ni ett bonussystem eller flera, för vem gäller systemen, hur är de 

utformade?  
22. Är det koncernen som bestämmer om det blir någon bonus eller görs det i 

BA/PC? 
23. Hur bestäms storleken? Har ni i PPC någon möjlighet att påverka? 
24. Hur och när sker bedömningen av graden av svårighet i att nå budgeten?  
25. Utvärderas hela PPC som en enhet eller görs det i mindre enheter?  
26. Hur mycket av bonusen är kopplad till budgeten och vad är ev. resterande 

delar kopplat till? 
27. Tillämpar ni individuell lönesättning?  
 
28. Vad vill PPC uppnå med de olika perspektiven? 
29. Vilka är framgångsfaktorer för PPC identifierade ni?  
30. Är dessa olika för de olika perspektiven? 
31. Vilka mått och mål använder man för de olika perspektiven?  
32. Hur mäter och utvärderar ni det ni vill veta? 
33. Vilka nivåer använder man BSC på?  
34. Finns det någon koppling mellan BSC och budgeten? 
 
35. Om ni ska göra en riktigt stor satsning som har en avgörande betydelse för 

hela företaget, vad gör ni för bedömningar då i beslutsunderlaget? 
36. Vilken kalkylteknik använder ni er av?  
37. Vem och på vilken  nivå tar investeringsbesluten? 
38. Använder ni samma typer av kriterier vid alla beslut?  
39. Medverkar koncernledningen direkt i den operativa verksamheten någon gång 

ex som vid omstrukturering, företagsförvärv, stora investeringar, rekrytering 
av chefer?  

 
 


