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ledningsfilosofi 

SYFTE: Syftet är att beskriva och utreda hur processorientering och styrning 
förhåller sig till varandra för att analysera hur processorientering kan  
bidra till en bättre ekonomistyrning i företag i energibranschen.  

METOD: Vårt angreppssätt är abduktivt och vi tar vår utgångspunkt i det herma-
neutiska förhållningssättet. Vi gör en kvalitativ fallstudie av Sydkraft 
Nät genom intervjuer. Vidare utgår vi från ett företagsekonomiskt per-
spektiv och mer specifikt från contingency-theory eftersom vår uppfatt-
ning är att ekonomistyrningen utgörs av samband mellan olika delar 
och att dessa delar påverkas av en rad faktorer, vilka styr deras utform-
ning. Vi analyserar ekonomistyrningen utifrån tre aspekter; organisa-
tionsstruktur, styr- och ledningsfilosofi och styrsystem. Dessa tre 
aspekter utgör tillsammans det organisatoriska sammanhanget.  

SLUTSATSER: Sammantaget menar vi att processorientering kan bidra till en bättre 
styrning i energibranschen, genom att reducera strukturella brister. Ge-
nom att utnyttja stordriftsfördelar reduceras det som i energibranschen 
utgör icke-värdeskapande aktiviteter. Processorienteringen kan på så 
vis medföra att ett företag i energibranschen kan frigöra resurser från 
icke-värdeskapande aktiviteter och använda dessa för att stödja det som 
för kunden upplevs som värdeskapande. Eftersom processorienteringen 
strävar efter enhetlighet, vilket grundar sig på att processerna löper 
tvärs genom organisationen, medför detta att olikheter synliggörs. Den 
decentraliserade strukturens ofta förekommande dubbla funktioner kan 
således bortrationaliseras genom att tillgripa outsourcing eller gemen-
samma lösningar. Genom att vidare i ett kontinuerligt förlopp skarpt 
fokusera på aktiviteterna, medför detta att kunskapen om huruvida des-
sa kan göras på ett bättre sätt successivt ökar. Denna kunskap medför 
att processerna kan omdesignas och organisationen kan på så vis stän-
digt vara uppdaterat för kunders och omgivnings nya krav. 

Vi har också påvisat att det finns ytterligare potential att utvinna genom 
fortsatt arbete med fokus på kunden och det värdeskapande arbetet. Vi 
har också sett att det är viktigt att alla delarna i det organisatoriska 
sammanhanget anpassas efter processorienteringen så att fit uppstår och 
delarna tillsammans skapar en effektiv ekonomistyrning. 

FÖRORD 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsen. Bakgrunden presenteras och följs av pro-
blematiseringen som mynnar ut i en frågeställning samt syftet med uppsatsen. Vidare redo-
görs för vem vi skriver och uppsatsens disposition. 

 

1.1 BAKGRUND 
Det senaste decenniet har präglats av hög utvecklingstakt och förändringar av olika slag1. Da-
gens omvärldsförändringar kännetecknas av en ständigt tilltagande globalisering, en ökad 
hastighet på produktutveckling samt teknologiska framsteg inom flertalet områden, vars inno-
vationer ständigt avlöser varandra.2 Många branscher har fått känna på detta starka för-
ändringstryck vilket har lett till att villkor och förhållanden, som tidigare ansetts självklara, 
idag inte behöver vara sanna och giltiga längre. Nya idéer, modeller och tekniker har till-
kommit i takt med att gamla blivit omoderna och inaktuella.  

En bransch som karakteriserats av stora förändringar är energibranschen, för vilken de senaste 
åren har varit en händelserik period. Förändrade verksamhetsinriktningar, en ökad grad av 
internationalisering samt en snabb nationell strukturomvandling är några uttryck för detta. 
Den nationella strukturomvandlingen har drivits fram i form av avreglering, reformer, privati-
sering och ökad konkurrens. Detta har bl.a. medfört en förändrad ägarstruktur i branschen, 
såväl nationellt som internationellt. Konkurrensen har utvidgats från att tidigare varit koncen-
trerad till den svenska elmarknaden till att numera omfatta även den europeiska marknaden.3 

I hand med avregleringen och privatiseringen av energibranschen har det blivit ytterst viktigt 
för företagen att fokusera på lönsamhet och kundorientering och att se till att kunderna blir 
tillfredställda och nöjda är en förutsättning för att på sikt kunna säkra lönsamhet. Privatise-
ringen innebär även att företagen behöver uppnå en viss volym för att kunna dra nytta av stor-
driftsfördelar, vilket är en förutsättning i en så anläggningstung bransch som energibranschen. 
Utifrån dessa förutsättningar har flera företag4 inom branschen omorganiserat sin verksamhet 
och skapat en ny organisation som är bättre lämpad för kravet på ökad kundfokus och lön-
samhet. Förändringen i omvärlden, i vilken energibranschen verkar, har med andra ord ställt 
nya krav på organisationsstrukturen.   

En väl anpassad organisationsstruktur anses vanligtvis vara ett viktigt stöd för företagets arbe-
te och kärnverksamhet. En sådan struktur är också av betydelse för företagets styrning, efter-
som utformningen i hög grad innebär skapandet av ansvar och kommunikationsmönster. Med 
den utveckling som energibranschen haft, på grund av förändringar i omvärlden, är många 
företag idag framme vid en situation där utveckling av organisationsstrukturen är det som 
präglar verksamheten. I det nya organiserandet betonas relationerna till andra enheter, inom 
och utanför det egna företaget, i första hand. Behovet av samordning och koordinering är där-
för väsentligt och är ett av de förhållanden som den nya, framväxande organisations-
strukturen, processorientering, understödjer. Även krav att arbeta utifrån kundfokus, med-
arbetarnas deltagande, värdeskapande arbete samt kontinuerlig utveckling är några av pro-
cessorganisationens karaktärsdrag.5  

                                                 
1 Lindvall, J (2001) 
2Sandoff, A (2002) 
3 Ibid 
4 Lundberg, C Fortum Market 030429, Eriksson, G Göteborgs Energi 030430, Sundström, B. Vattenfall, 030429 
5 Rentzhog, O (2000) 
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En förändring av organisationsstrukturen, oberoende av vad orsaken är, påverkar företagets 
styrning och dess komponenter så att förändringar återspeglas i förändrade, och ibland även 
ökade, krav på ekonomistyrningen. I fall då ett företag går från en hierarkisk, vertikal organi-
sationsstruktur till en processorienterad, horisontell sådan blir det synnerligen stora konse-
kvenser för ekonomistyrningen då processorganisationens karaktärsdrag kommer att genom-
syra hela företaget.  

Genom att använda sig av den s.k. traditionella styrningen, utan att anpassa den till den nya 
organisationsstrukturen och omvärlden, riskeras att relevansen och syftet med ekonomi-
styrningen går förlorad. Den traditionella styrningen kan inte längre i en processorienterad 
organisation bidra med den information som är nödvändig. Omvärldsfaktorer har med andra 
ord, om inte direkt, så en indirekt inverkan på styrsystemet. Ekonomistyrningen måste anpas-
sas till den tid och den omvärld som företaget agerar i och således är styrsystemet en faktor 
som är beroende av tiden och ständigt måste uppdateras för att anpassas till de förhållanden 
som gäller.6 Ett steg mot användandet av processtyrning kan därmed sägas vara ett uttryck för 
att ett företag går från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning.  

Den moderna verksamhetsstyrningen kräver en ordentlig och omsorgsfull anpassning av eko-
nomistyrningen ner på minsta nivå. Sambandet mellan delarna i ekonomistyrningen samt för-
ståelsen för helheten aktualiseras och betonas i hög grad, vilket ställer krav på ett helt nytt 
tänkande och agerande i företaget.  

 

1.2 PROBLEMATISERING 
För ett av de största företagen i energibranschen har strukturförändringen inneburit en över-
gång till processtyrning. Strukturomvandlingen och dess förändringstryck har föranlett en 
omorganisation av Sydkraft Nät, ett bolag inom Sydkraftkoncernen. Från att ha varit en orga-
nisation där bolagstanken, med flera självständiga resultatenheter, varit representerade har 
organisationen omstrukturerats, vilket har inneburit en utveckling från en traditionell hierar-
kisk struktur med en hög grad av decentralisering och självstyre till en processtyrd organisa-
tion där bolagen omvandlats till affärsenheter.  

En sådan strukturomvandling visar på att förändringar i företagets omvärld signalerar ett be-
hov av att ställa krav på interna aspekter såsom ekonomistyrningen. Många delar i en kom-
plex helhet behöver sammanfogas för att maximal effektivitet ska kunna utvinnas ur organisa-
tionen.  

För att kunna orientera sig och konkurrera på den numera utvidgade marknaden ställs krav på 
en anpassad ekonomistyrning. Hela det organisatoriska sammanhanget måste anpassas till den 
förändring som en övergång till processorientering föranleder. Med organisatoriskt samman-
hang menar vi styr- och ledningsfilosofier, organisationsstrukturer och styrsystem. Dessa tre 
aspekter kommer även att utgöra vår utgångspunkt genom hela uppsatsen och dess grund-
stomme.  Figuren nedan, vilken vi närmare kommer att presentera och diskutera i teori-
kapitlet, åskådliggör hur förändringar i omvärlden angriper det organisatoriska samman-
hanget.  

 

                                                 
6 Player, S (2003) 
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Figur 1:1 Åskådliggörande av det organisatoriska sammanhanget Källa: Samuelson, L A (2001) Omarbetad 
 

Anpassningen av ekonomistyrningen kan ta sig uttryck i två former; i vissa fall är det tillräck-
ligt att anpassa de befintliga systemen genom att göra nödvändiga justeringar av dessa så att 
de kan tillämpas i processorienteringens regi, i andra fall kan anpassningen innebära att gamla 
befintliga system helt får ge vika för nya metoder. Introduceras nya tekniker för styrning rent 
schablonmässigt, utan någon anpassning till företagets unika karaktär, kan detta underminera 
dess syfte7.  

Vid övergången till processorientering krävs därför en förändring av såväl styrsystemen, or-
ganisationsstrukturen som styr- och ledningsfilosofin8. Detta för att de önskade effekterna ska 
uppnås i ett helt igenom processorienterat företag; att effektivisera verksamheten samt att få 
en bättre överblick över hela verksamheten. De önskade effekterna ska bidra till att styrningen 
ska bli ännu bättre och medverka till ökad lönsamhet och högre effektivitet i organisationen.  

Det går att likna samspelet i det organisatoriska sammanhanget vid ett pussel som utan sina 
unika bindningar bitarna emellan riskerar att falla sönder. En ytterligare komplikation av detta 
är att en liten förändring av en del av den komplexa ekonomistyrningen får konsekvenser för 
många andra delar. Detta innebär implicit att företag som av olika anledningar omstrukturerar 
sin verksamhet eller helt enkelt gör förändringar i sitt befintliga ekonomistyrsystem måste gå 
igenom och bearbeta hela ekonomistyrningen på nytt för att inte omintetgöra optimala för-
hållanden. Likaväl som en optimalt sammansatt ekonomistyrning medför synergieffekter kan 
ett icke-optimalt sådant medföra dissynergier som i många fall kan vara förödande.  

Detta innebär att den ovan diskuterade komplexiteten gör sig påmind genom att den ursprung-
liga balansen i det organisatoriska sammanhanget störts. Sydkraft Näts förmåga att förstå 
denna samverkan bör spela en betydelsefull roll för deras förutsättningar att framgångsrikt 
verka processorienterat och utgör samtidigt ett närmande till vår problemställning.   

Vår problemställning utgår från huruvida det föreligger en skillnad mellan vad Sydkraft Nät 
vill uppnå med processorienteringen och vad de kan uppnå med processorienteringen. Många 
gånger har empirin visat att vad företaget vill representeras av orealistiska ambitioner. I linje 
med detta resonemang ses ofta ett närmande till målet som det väsentliga snarare än upp-
fyllelsen av det.9 Vi avser emellertid att bortse från motsvarande orealistiska ambitioner och 

                                                 
7 Lindvall, J (2001) 
8 Hammer, M (1996) 
9 Lindvall, J (2001) jmf exempelvis med ABB:s T:50 projekt  

Styr- och 
lednings-
filosofi 

Styrsystem Organisations-
struktur 

PÅVERKANDE FAKTORER 
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ger istället - vill - innebörden av en strävan av mer realistisk natur i vår problemställning. Ge-
nom att erhålla en förståelse för hur väl samverkan i det organisatoriska sammanhanget finns 
etablerad ser vi inte bara om potentialen finns att uppnå det Sydkraft Nät vill utan även vad de 
kan uppnå. Vad de kan uppnå anser vi i hög grad bero även på hur väl de olika aspekterna i 
det organisatoriska sammanhanget är processanpassade. Vi tror att vill och kan uttrycker en 
närhet som är beroende av att inga strukturella brister kan göras gällande i det organisatoriska 
sammanhang som bygger upp processanpassningen. Med strukturella brister menar vi aspek-
ter i det organisatoriska sammanhanget som inte är lämpade utifrån processorientering. Ut-
ifrån detta resonemang vill vi presentera vår frågeställning; 

 

Kan ekonomistyrningen idag i Sydkraft Nät anses vara processanpassad? 
 
Den direkta följdfrågan som uppstår ur detta blir vad som händer om ekonomistyrningen inte 
är anpassad. En metafor i sammanhanget kan vara att se frågan och följdfrågan som två sidor 
av ett mynt. Om samverkan i det organisatoriska sammanhanget kan göras påvisbar finns tro-
ligtvis potential för Sydkraft Nät att uppnå önskat resultat med processorienteringen. Om, å 
andra sidan strukturbrister kan påvisas, kommer detta att resultera i negativa konsekvenser. 
Mot bakgrund av detta resonemang presenteras den utvecklade följdfrågan; 

 

Vilka fördelar kan uppnås genom att ekonomistyrningen är processanpassad respektive vilka 
negativa konsekvenser kan följa om ekonomistyrningen inte är processanpassad i Sydkraft 

Nät? 
 
Vi finner det intressant att studera hur processorienteringen kan bidra till en bättre styrning 
inom energibranschen. Detta främst eftersom processorienteringen är ett stort ingrepp som 
innebär en radikal förändring av befintliga strukturer inom flertalet organisatoriska aspekter. 
Även faktumet att det på den svenska energimarknaden kan skönjas ett starkt intresse för pro-
cessorientering gör företeelsen intressant att studera. Detta leder oss till vårt syfte med uppsat-
sen.  

1.2.1 SYFTE 
Syftet är att beskriva och utreda hur processorientering och styrning förhåller sig till varandra 
för att analysera hur processorientering kan bidra till en bättre ekonomistyrning i företag i 
energibranschen.  

1.2.2 MÅLGRUPP 
Uppsatsens bidrag är tänkt att tillfalla framförallt två målgrupper. Den ena gruppen är forska-
re och studenter som i och med uppsatsen får tillgång till en beskrivning av en nyligen 
genomförd organisationsförändring med fokus på ekonomistyrning. Den andra gruppen är 
företag, inom energibranschen, som implementerar processorientering. Även energiföretag, 
som inte genomför denna förändring, men som agerar på marknader som står inför en avregle-
ring, alternativt nyligen avreglerats, anser vi utgöra en potentiell målgrupp för uppsatsen. Det-
ta eftersom aktörerna vid privatisering är beroende av att uppnå lönsamhet och därmed inte 
enbart kan agera ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv.  
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1.3 DISPOSITION 
För att det ska bli lättare att följa arbetet visar vi nedan hur vi har disponerat uppsatsen. Vi 
redogör också för vilka kapitel som bör läsas mer noggrant av målgrupperna.     

Kapitel 1, Inledning: Inledningskapitlet syftar till att ge läsaren en introduktion till vårt pro-
blemområde. Vi redogör för varför vi skriver denna uppsats, dess syfte samt för vem vi skri-
ver.  

Kapitel 2, Metod: I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt samt för olika val vi har 
ställts inför. Vi reflekterar vidare över vad dessa val får för konsekvenser för uppsatsens resul-
tat. 

Kapitel 3, Teori: I tredje kapitlet får läsaren en teoretisk ram för uppsatsen, ur ett flertal teore-
tikers infallsvinklar. Denna teoretiska grund kommer i ett senare skede att ligga till grund för 
analysen.  

Kapitel 4, Empiri: I vårt empirikapitel beskriver vi Sydkraft Nät och deras ekonomistyrning. 

Kapitel 5, Analys: I analyskapitlet gör vi en sammanvägd analys av den information som pre-
senterats i kapitel 3 och 4. Vi applicerar empirin och jämför med teorikapitlet.  

Kapitel 6, Resultat: Till sist avslutar vi uppsatsen med att sammanfatta vår analys och besvara 
uppsatsens syfte. I kapitlet finns också våra egna reflektioner och förslag på fortsatta studier 
samt en återkoppling till metoden för att klarlägga huruvida det uppfyllt vårt syfte med upp-
satsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:2 Uppsatsens disposition  

1.3.1 LÄSANVISNINGAR 
Då det rör sig om en ganska omfattande uppsats med en ansenlig mängd sidor vill vi dock 
erbjuda några alternativ. Huvudanledningen till att uppsatsen i sin helhet inte är av lika stort 
intresse för alla läsare är att målgruppernas utgångspunkter skiljer sig åt. Uppdragsgivarna till 
rapporten kan sägas vara både utbildningsansvariga och handledare från Ekonomihögskolan å 
ena sidan, och Sydkraft Nät och handledare Carsten Ohlsson och Mikael Johansson å andra 
sidan. Den genuint intresserade läsaren är välkommen att läsa hela rapporten. 

De olika målgrupperna kan med fördel läsa uppsatsen på följande sätt: 

! Forskare och akademiker förväntas läsa uppsatsen i sin helhet. 

! Studenter med visst specialintresse av teoretiska resonemang rörande process-
orientering och ekonomistyrning, kan göra motsvarande, alternativt läsa kapitel 2 och 
4 kursivt. Kapitel 1, 5 och 6 bör läsas intensivt, för att lägga större vikt vid frågeställ-
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ning, syfte, analys och slutsats. Det vill säga vad vi verkligen kommit fram till i upp-
satsen. 

! Sydkraftmedarbetare, liksom övriga företag inom energibranschen, bör i första hand 
läsa kapitel 1 och 6. I andra hand rekommenderas att läsa kapitel 4 och 5. Sydkraftme-
darbetare kan ha ett visst intresse av att läsa kapitel 5 eftersom detta specifikt behand-
lar den situation som Sydkraft Nät har och kommer till att präglas av.  
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2 METOD 
I metodkapitlet redogör vi för hur vi har angripit vårt problem och hur vi har gått tillväga i 
vårt arbete med uppsatsen. Vi vill också åskådliggöra motiveringar kring de val vi gjort och 
reflektera över vad de har inneburit för uppsatsens resultat.  

 

2.1 INLEDNING  
”Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar 
man har med olika undersökningar.”10 

Metod är ett redskap för att kunna samla in och bearbeta information på ett systematiskt och 
hanterbart sätt. Det hjälper oss att se strukturer och avgränsar vår undersökning, men fram-
förallt hjälper metoden oss att lösa problem och producera kunskap. Metod är också grunden 
för att arbetet ska mottas seriöst genom att det ställer upp vissa kriterier, gränser, regler och 
normer för hur vi ska gå tillväga.11 Det ger andra möjlighet att kunna förhålla sig kritiska till 
informationen genom att de förstår hur undersökningen är gjord.12  

Första steget i en uppsatsprocess är att identifiera ett problemområde och fastställa uppsatsen 
syfte. Därefter blir det viktigt att diskutera kring hur problemet belyses och analyseras på bäs-
ta sätt och det är här metoddiskussionen blir relevant. Syftet styr i stor utsträckning valet av 
metod och med syftet givet ovan vill vi nu belysa hur vi har gått tillväga för att komma fram 
till våra slutsatser. 

2.1.1 UPPSATSENS PERSPEKTIV 
För att öka förståelsen för uppsatsen och de resultat vi kommer fram till är det viktigt att klar-
göra utifrån vilket perspektiv uppsatsen är skriven. Våra perspektiv och värderingar genom-
syrar hela vår process och det är därför viktigt att också klargöra vilka vi är som skriver och 
påverkar utformningen av uppsatsen samt med vilken bakgrund vi påbörjat arbetet.13 Särskilt 
viktigt blir perspektivet och författarnas förförståelse vid valet av metod, en kvalitativ fallstu-
die, då stora mängder data ska analyseras och det således finns utrymme för subjektiva tolk-
ningar. Våra egna referensramar kommer, om än kanske omedvetet, att färga uppsatsen.14 

Vår utgångspunkt för uppsatsarbetet är ett företagsekonomiskt perspektiv med inriktning på 
ekonomistyrning. Vi kommer att studera ett företags specifika situation och utifrån tolkningar 
och analyser av dels empiriskt material och dels teori kommer vi att härleda ny kunskap om 
samspelet i det organisatoriska sammanhanget vid processorientering. Vår avsikt är att skapa 
förståelse och kunskap om ekonomistyrning i en processorienterad organisation.  

Vår teoretiska bakgrund, som författare, är bred och samtliga har olika inriktningar på sina 
utbildningar där redovisning, finansiering och strategi finns representerat. Gemensamt är 
dessutom kunskaper inom, och ett intresse för, ekonomistyrning. Gruppen består av två tjejer 
och en kille, vilket vi upplever som en mycket bra kombination. Denna breda bakgrund och 
gruppsammansättning tror vi bidrar till, och är en bra förutsättning för, att vi får flera synsätt 
på olika frågor samt dynamik i gruppen. 

                                                 
10 Homle, I M; Solvang, B K (1997) s.11 
11 Ibid  
12 Andersen, I (1998)  
13 Eriksson, L; Wiedersheim-Paul, F (1999)  
14 Svenning, C (1999)  
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2.1.2 VAL AV ÄMNE 
Vår utgångspunkt i inledningsfasen av uppsatsarbetet var en önskan att göra en utredning åt 
ett företag. Anledningen var att vi då skulle få tillämpa våra kunskaper på ett verkligt fall och 
också undvika problemet med bristande access. Vi hade också från början utgångspunkten i 
att vi ville göra en utredning inom ekonomistyrning, ett område som vi alla finner intressant.  

Efter att tidigt ha kommit i kontakt med Sydkraft Nät AB, förde vi en dialog för att lyfta fram 
de problem som kunde finnas i organisationen. Då de nyligen har genomfört en om-
strukturering och även hade önskemål om att kunna förlösa ytterligare potential i systemet, 
såg vi en intressant infallsvinkel i en beskrivning av deras förändrade ekonomistyrning och 
huruvida den kan bli ännu mer effektiv. Med bakgrund av detta och en vilja att tillfredställa 
alla parters önskemål formade vi vår problemformulering. 

 

2.2 ÖVERGRIPANDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I inledningsskedet av uppsatsarbetet är det först och främst relevant att identifiera problem-
formuleringen och syftet med uppsatsen. I denna process är det en rad intressenter som med-
verkar och ställer krav och det finns en rad andra förhållningsregler som påverkar ut-
formningen av uppsatsen. Dessutom är resurser i form av tid, pengar och engagemang viktiga 
faktorer som ytterligare bidrar till begränsningen.15 Syftet med detta avsnitt är att beskriva 
uppsatsarbetets gång och de ramar och förutsättningar vi har att arbeta utifrån samt hur de har 
påverkat oss. 

2.2.1 INTRESSENTER 
I vår diskussion kring problemformulering och syfte med uppsatsen hade vi två huvudsakliga 
intressenter som var delaktiga i utformningen. Vår första starka intressent är handledaren som 
är delaktig i hela uppsatsprocessen och som i stor utsträckning är en påverkande faktor. Även 
om vi försöker förhålla oss distanserat till handledaren är det nästan oundvikligt att inte på-
verkas av hans åsikter. Från handledarens och universitetets sida finns också ett krav på teore-
tisk höjd och på att ämnet ska vara relativt outforskat, vilket också påverkar utformningen. En 
helt oundviklig faktor är att handledarens godkännande av problemformulering och syfte är en 
förutsättning för arbetets genomförande. 

Vår andra starka intressent är Sydkraft Nät och där ser vi dilemmat i att anpassa oss till deras 
önskemål för att kunna få den access vi önskar och som krävs för att kunna genomföra upp-
satsen. Likaså påverkas vi av deras åsikter kring arbetets utformning och att de har önskemål 
om att uppsatsen ska fylla ett behov. 

För att en intressekonflikt inte ska uppstå mellan intressenterna har vi agerat öppet och haft 
regelbunden kontakt med alla parter. Vi har också försökt förena de olika intressenternas krav 
i uppsatsen. Vi är medvetna om att det är ett problem att vara så starkt påverkade av olika 
intressenter men vi anser att vi lyckats förena deras krav och att vi i stor utsträckning följt den 
linje vi själva från början valt. 

2.2.2 RESURSER 
De medel vi har till vårt förfogande är i stor utsträckning begränsande och utgörs av tid, eko-
nomi och människor.16 Tid har varit vår kanske mest begränsande faktor, då uppsatsen ska 

                                                 
15 Andersen, I (1998)  
16 Ibid  
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rymmas inom tio veckors arbete. Då vi alla tidigare arbetat med större projekt under tidspress 
vet vi vikten av att arbeta strukturerat och effektivt för att på bästa sätt utnyttja den tid vi har 
till vårt förfogande. Trots detta är vi medvetna om att vi tvingats avgränsa vår studie på grund 
av tidsbrist. Genom att löpande sätta upp delmål och deadlines har vi försökt utnyttja tiden på 
bästa möjliga sätt. Vi lade också, i inledningsfasen, ned tid på att strukturera arbetet.   

Som vi nämnt ovan är vi beroende av access till Sydkraft Nät för att kunna få tillgång till den 
information som utgör underlag för uppsatsen. Vi har tvingats göra en avvägning mellan 
mängden information och de resurser i form av tid och kostnader som de tar i anspråk. Med 
hänsyn till detta har vi valt att begränsa antalet intervjuer något. Totalt sett har vi intervjuat 
åtta respondenter samt haft tre längre diskussionsmöten med våra handledare på Sydkraft Nät, 
vilket mer än väl har täckt in de frågor och empiriska aspekter vi önskat få svar på. Vi har 
också begränsat oss till att bara intervjua personer i Malmö och Hässleholm för att på så sätt 
inte ta för mycket tid och kostnader i anspråk. Vi anser att vi har använt våra resurser efter 
bästa förmåga och att resultatet av intervjuerna varit mycket tillfredsställande. 

 

2.3 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
Metodlitteraturen skiljer på positivism och hermeneutik som två vetenskapliga huvudin-
riktningar. Forskarens val av inriktning samt den metod som denne väljer att följa påverkas i 
hög grad av vilken verklighetssyn forskaren innehar. Det existerar många olika verklighets-
syner och alla har olika krav och ämnar förklara olika samhälleliga element.17 Således repre-
senterar de båda huvudsakliga angreppssätten, hermeneutik och positivism, olika syn på hur 
en undersökning skall genomföras, tolkas och presenteras. Nedan följer en redogörelse för 
dessa två vetenskapstraditionerna och dess förhållningssätt samt vår utgångspunkt. 

2.3.1 POSITIVISMEN OCH HERMENEUTIKEN 
Positivismen präglas av en tanke om förutsägbarhet och kontrollerbarhet.18 Positivismen ka-
raktäriseras av ett empiriskt förhållningssätt och sägs vara oantastligt objektiv.19 Kvantitativ 
mätning och logiska resonemang gör att angreppssättet får en naturvetenskaplig framtoning. 
Vetenskapen är vidare neutral och påståenden skall presenteras med noggranna definitioner20. 

Hermeneutiken präglas, i förhållande till positivismen, av motsatta tankegångar. Angrepps-
sättet berör begrepp som känna igen, förklara och förstå. Metoden innebär vidare att betrakta-
ren eller tillika forskaren, skall försöka förstå en annan persons handlingar för att få en hel-
hetsförståelse.21 Mot denna bakgrund, med tanke på vilka begrepp som berörs, är klassifice-
ringen av hermeneutiken som en tolkningslära en självklarhet.22 Medan positivismen utrycker 
en objektiv metod bygger hermeneutiken istället på subjektivitet där inlevelse och värdering 
tillsammans med subjektiviteten utgör angreppssättets centrala delar. Anhängare till detta an-
greppssätt förespråkar att forskare ska försöka erhålla förståelse för de begrepp som är rele-
vanta i förhållande till den valda problemställningen. För att genomföra en bra tolkning är det 
viktigt att försöka visa på hur vissa påstående uppkommit samt vilka faktorer som påverkat 
resultatet. Hermeneutiken innebär vidare att forskaren vid sina tolkningar växlar mellan del- 
och helhetsperspektiv. Detta för att identifiera skillnader mellan delarna och helheten där var-

                                                 
17 Eriksson, L T; Wiedersheim-Paul, F (1999) 
18 Halvorsen,  K (1992) 
19 Svenning, C (1999) 
20 Halvorsen, K (1992) 
21 Eriksson, L T; Wiedersheim-Paul, F (1999)  
22 Lundahl, U; Skärvad, P-H (1999)  
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je ny kunskap leder till ett nytt sätt att förstå och tolka tidigare avsnitt. Hermeneutiken innebär 
vidare att tolkningarna måste ske i förhållande till ett sammanhang.23 Sammanfattningsvis kan 
nämnas att där positivismen beskriver och förklarar, söker hermeneutiken en helhetsförståel-
se, en insikt. 

2.3.2 VÅRT VETENSKAPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Det är svårt att anta ett renodlat förhållningssätt, då olika metodförfattare lägger en något an-
norlunda innebörd i inriktningarna samtidigt som vi i viss mån berör vissa huvudsakliga krite-
rier som inbegriper båda förhållningssätten. 

Vårt förhållningssätt bör, trots ovan nämnda, betraktas som tolkande. Detta eftersom vi lägger 
stor vikt vid att tolka relevanta innebörder och begrepp som är intressanta i förhållande till vår 
studie. Vidare berör vår studie en komplex verklighet som inte gärna låter sig förklaras av 
logiska resonemang eller statistiska företeelser. Vi kan inte stoppa våra data i en given formel 
och beskriva utfallet perfekt, då en organisation kan utöva styrning genom flertalet olika sätt 
och de olika sätten dessutom inte behöver ge samma innebörd i olika organisationer.24  

Å andra sidan skulle ett positivistiskt förklarande inslag här kunna erhållas genom att vissa 
samband kan urskönjas25. Dessa samband som för oss är av vikt att förstå för att förklara skul-
le innebära att ett närmande mot den positivistiska traditionen görs. Generaliserbarheten inne-
bär emellertid inte att det är definitivt, vilket vittnar om en komplex verklighet som kräver 
förståelse snarare än en definitiv kunskap, där ett utfall alltid medför ett givet resultat. Vi för-
söker således att förstå den subjektiva handlingen utifrån de avsikter som finns med handling-
en ifråga. 

Med ovanstående resonemang anser vi att ett närmande mot det hermeneutiska förhållnings-
sättet är bättre lämpad för vår verklighetssyn. Detta eftersom vi eftersträvar en förståelse för 
det komplexa samspel som det organisatoriska sammanhanget utgör. Samspelet kan emeller-
tid inte ses som ett direkt orsak-verkanförhållande vilket positivismen utrycker26. För att vi 
ska kunna skapa en insikt för de komplexa förhållanden som vår studie behandlar krävs det av 
oss inte enbart en förståelse för delarna utan likväl en förståelse för helheten. Detta kan vi 
uppnå genom att tillämpa hermeneutiken då detta angreppssätt syftar till att forskaren ska 
kunna växla mellan ett del- och helhetsperspektiv, vilket innebär att forskaren kan se sina 
tolkningar i förhållande till ett sammanhang.27 Detta är vad vi eftersträvar och således utgör 
hermeneutiken den verklighetssyn som vi anser behövs för att uppfylla syftet med vår studie. 

2.3.3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Syftet med uppsatsen är som ovan förklarats att både se delarna och helheten i ekonomi-
styrningen samt att förstå samspelet dem emellan. Det faller sig därför naturligt, för oss, att ta 
vår teoretiska utgångspunkt i contingency-theory, som baseras på antagandet att det inte finns 
något universellt styrsystem som är adekvat applicerbart på samtliga organisationer och för-
hållanden samt att det finns situationsfaktorer som påverkar dess utformning. Situations-
faktorerna kan delas in i tre kategorier och utan att gå närmare in på var och en så utgörs de av 
omvärld, teknologi och organisationsstruktur. Enligt Otley28 är organisationsstruktur en faktor 
som tillsammans med ekonomistyrningens övriga verktyg påverkas av situationsfaktorerna 

                                                 
23 Eriksson, L T; Wiedersheim-Paul, F (1999) 
24 Andersen, I (1998) 
25 Ibid 
26 Ibid  
27 Wallen, G (1993) 
28 Otley (1980) i Emmanuel, C et al. (1990) 
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men inte är en av dem. Enligt contingency-theory finns det ett samspel mellan ekonomi-
styrningens olika delar och de påverkande faktorerna.29 Anledningen till att vi valt just denna 
utgångspunkt är att den delas av en lång rad relevanta forskare på området samt att vi själva 
noterat att det finns faktorer som driver förändringar och att det krävs att ekonomistyrningen 
anpassas till dessa.30 

 

2.4 VETENSKAPLIGA ANSATSER 
För att kunna utveckla teori eller studera samhällsvetenskapliga fenomen bör forskare efter att 
ha tagit ställning till övergripande vetenskapligt angreppssätt och teoretisk utgångspunkt, ta 
ställning till hur studien ska genomföras. Det finns två huvudsakliga vetenskapliga ansatser, 
deduktiv och induktiv ansats.31 Därtill finns emellertid ytterliggare en, abduktiv ansats, som 
utgör en kombination av ovanstående.32  

Deduktion innebär att forskaren tar sin utgångspunkt i befintlig teori och låter denna ligga till 
grund för formering av påståenden eller hypoteser, vilka testas empiriskt i nästa steg av studi-
en. Empirin till studien väljs alltså med avseende att testa de påstående eller hypoteser som 
genererats av befintliga teorier. Empirin syftar med andra ord inte i sig att ligga till grund för 
formeringen av nya teorier.  

Induktion brukar kallas för ”upptäcktens väg”. Vid användandet av denna ansats tas utgångs-
punkten i empirin. Sinnesupplevelser och fenomen, som betraktas, ger möjlighet att göra ge-
nerella utsagor som blir till teorier och modeller.33  

Abduktion varvar de två ansatserna, fast med det tillägget att det empiriska tillämpnings-
området utvecklas samt att teorin justeras och förfinas under undersökningens gång. Detta 
resulterar i en växelverkan mellan teori och empiri. Det teoretiska perspektivet blir under 
denna metod inte lika dominerande, i den meningen att en öppenhet föreligger för att låta de 
empiriska uppgifterna ändra eller omformulera den teoretiska synvinkel som undersökningen 
utgick ifrån. Abduktion syftar vidare till att försöka förstå de krafter som ligger bakom den 
synliga empirin, dvs. empirins underliggande mönster.34 

2.4.1 VÅRT VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS 
Eftersom vår studie, likt ovan påtalats, inleds med en dialog mellan Sydkraft Nät och oss kan 
vi hävda att vår utgångspunkt varit i empirin. Då vårt nästa steg var att läsa in oss i redan eta-
blerade teorier för att mäta dessa mot den empiriska miljön kan vårt tillvägagångssätt dock 
inte ses som rent induktivt. Inte heller har vår avsikt varit att skapa ny teori på området. Sna-
rare är det så att vi genomfört studien i ett växelspel mellan empiri och teori. Vårt angrepps-
sätt bör med andra ord anses som abduktivt. 

Motivet till detta ställningstagande är flera. För det första fann vi det svårt att utan viss vidare 
förankring i teorier kunna definiera de frågeställningar vi ville studera. Vidare ansåg vi att en 
mer grundlig teoretisk genomgång av området skulle ge oss en möjlighet att mer specifikt 
söka efter data som vi behövde för att genomföra vår studie. Dessutom ansåg vi oss inte ha 
tillräcklig erfarenhet av att intervjua och observera för att kunna samla empirisk data utan stöd 

                                                 
29 Emmanuel, C (1990) 
30 Nilsson, G (2003) & Samuelson, L A (2000) & Lindvall, J (2001) m. fl 
31 Holme, I M; Solvang, B K (1997) 
32 Andersen, I (1998) 
33 Holme, I M; Solvang, B K (1997) 
34 Andersen, I (1998) 
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och underlag. Slutligen fann vi att angreppssättet skulle undvika den potentiella risken att 
observationerna färgades av våra referensramar som erhållits från vårt teoretiska underlag. 

 

2.5 KVALITATIVT ELLER KVANTITATIVT ANGREPPSSÄTT 
Vilken undersökningsmetod som väljs är relaterat till vilket syfte uppsatsen har och kan därför 
inte utan vidare diskussion ersättas. Två metoder som används vid undersökningar är den kva-
litativa respektive den kvantitativa metoden. Dessa båda metoder fyller olika funktioner och 
används för att svara på olika typer av frågor. Den grundläggande skillnaden mellan dessa 
båda metoder består främst i insamlingen och hanteringen av information. 

En kvantitativ metod är formaliserad och strukturerad och försöker att mäta fenomen med 
siffror. Materialet är i regel stort och frågorna standardiserade, för att kunna dra statistiskt 
säkerställda slutsatser. Kvantitativ metod används ofta för att testa hypoteser på empirin. 
Denna metod har ofta en förklarande och beskrivande ansats. 

En kvalitativ metod är i mindre grad formaliserad. Materialet är i regel litet, vilket begränsar 
möjligheten till statistiska analyser. Å andra sidan är det möjligt att gå på djupet i komplexa 
frågor. Metoden har primärt ett förståelseinriktat syfte där forskarens uppfattning eller tolk-
ning av informationen är det viktiga. Det är därför centralt på vilket sätt information samlas in 
och tolkas för att få denna djupare förståelse.35 

2.5.1 VAL AV KVALITATIV METOD 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår uppsats, då vi har för avsikt att samla 
in djupgående information om vårt valda problemområde. För att få den förståelse som krävs 
för att uppnå syftet med uppsatsen, anser vi att den kvalitativa metoden är mest lämpad. Me-
toden ger oss förutsättningar att skapa en nära kontakt till de undersökta områdena för att 
kunna beskriva, förstå och analysera de olika delarna. Vidare ger metoden oss också bra förut-
sättningar för att skapa en helhetsbild. Kvalitativa undersökningar är ofta upplagda som fall-
studier med ett litet urval, vilket också är det sätt som vi har lagt upp vår uppsats på. 

Det absolut bästa sättet att gå tillväga på vid undersökningar är att använda sig av så många 
olika metoder som möjligt, men då tid är en bristvara har vi inte haft möjligheten att genom-
föra undersökningen med fler metoder. En kvantitativ metod hade i viss utsträckning varit 
tillämpbar men troligtvis inte fångat det subjektiva inslag som är nödvändigt när ett arbetssätt 
ska beskrivas och analyseras. En kvantitativ undersökning hade heller inte gett oss lika goda 
förutsättningar för analys, som krävs för att uppnå syftet, då metoden inte går på djupet i 
samma utsträckning som den kvalitativa. Vidare ställer den kvantitativa metoden krav på stu-
dier av flera objekt och också höga krav på urvalskriterier. Krav som inte går att nå upp till 
givet vårt syfte.  

2.5.2 FALLSTUDIEN SOM METOD  
Fallstudien lämpar sig bra som metod då problemet är specifikt definierat till ett visst under-
sökningsobjekt och som metod vid förändringsarbete.36 En fallstudie utmärks vidare av att 
undersökningsobjekten är få, studeras intensivt ur ett flertal aspekter, ofta under en längre tid, 
samt att många olika typer av data samlas in.37 Vårt problem är knutet till Sydkraft Nät som 
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specifikt företag och det faller sig därför naturligt med en fallstudie utifrån uppsatsens syfte 
och vårt val av kvalitativ metod. 

En studie på mer än ett företag skulle möjligtvis bidra till att vi i större utsträckning skulle 
kunna dra generella slutsatser.38 Vi är dock begränsade av våra resurser, främst tiden, vilket 
gör att vi inte skulle kunna göra en lika omfattande studie av ytterligare ett företag. Vi skulle 
inte ha möjlighet att gå lika djupt som när vi bara studerar ett företag och det är inte givet att 
resultatet skulle vara värt arbetsinsatsen. Omvärldsfaktorer har drabbat och påverkat energi-
bolagen i Sverige på snarlikt sätt. Även det faktum att processtyrning visat sig vara av starkt 
intresse i branschen anser vi utgöra en ytterligare förutsättning för att kunna dra generella 
slutsatser. Vidare är branschens struktur, med tre stora företag, anledning till att en fallstudie 
på mer än ett företag vore att studera hela branschen. Genom att identifiera det generella i 
fallobjektet och skilja det från det specifika kommer vi ändå att kunna dra vissa generella slut-
satser.  

Redan i samband med att vi diskuterade vårt val av ämne började vi undersöka vilka företag 
som skulle vara intressanta att studera. Kravet från vår sida var att det skulle vara ett större 
aktiebolag inom den privata sektorn. Anledningen till dessa kriterier var att företag med denna 
karaktäristik ofta har en välutvecklad ekonomistyrning och att de även har funderat i banorna 
kring dess utformning. Då ett aktiebolag har rapporteringsskyldighet blir informationen mer 
lättillgänglig. Vi vägde även in att större delen av litteraturen inom detta ämnesområde base-
ras på stora företag, vilket därmed skulle ge oss en god och relevant teoribakgrund. 

Sydkraft Nät 

Efter att ha varit i kontakt med ett antal företag valde vi Sydkraft Nät som fallföretag. Syd-
kraft Nät är ett företag som stämmer in på våra kriterier och som dessutom blir extra intres-
sant för oss att studera då de genomgår en strukturförändring i linje med att deras organisation 
och ekonomistyrning processanpassas. Sydkraft Nät hade även önskemål om att kunna förlösa 
ytterligare potential med processorientering, vilket skulle ge oss en intressant infallsvinkel.  
Vi blev dessutom väl bemötta och märkte av ett stort engagemang för att handleda studenter i 
uppsatsarbeten. En drivande kraft bakom hela arbetet har varit att fallföretaget kontinuerligt 
påpekat hur intressant och användbart vårt resultat skulle kunna vara för deras fortsatta ut-
veckling av ekonomistyrningen.  

Vi kommer i vårt uppsatsarbete att utgå från den ekonomistyrning som existerar idag, men 
även ta hänsyn till de konkreta planer som arbetats fram i samband med förändringsprogram-
met ”Sydkraft Nät 2007”. Vi anser att dessa konkreta planer är intressanta att ha med i be-
dömningen, då de visar att Sydkraft Nät har kommit ett steg längre i sin processorientering. 
De har lyfts fram av flera respondenter och påverkat vår referensram och därför skulle det bli 
fel att utelämna denna information, då den påverkat oss i vårt analysarbete. I empirikapitlet 
kommer en uppdelning att göras mellan dessa två aspekter medan de i analysen kommer att 
vägas samman och tillsammans utgöra Sydkraft Näts ekonomistyrning. Vi kommer att göra en 
avgränsning tillsammans med Sydkraft Nät av vilken information som kan anses vara fastlag-
da planer. Anledningen till denna avgränsning är att Sydkraft Nät inte vill att information som 
ännu inte presenterats för medarbetarna och som skulle kunna vara känslig, ska publiceras. 
Det är också samtliga parters uppfattning att denna avgränsning inte hämmat uppsatsarbetet. 

Vidare kommer vi inom Sydkraft Nät att intervjua personer på, och studera, affärsenheterna 
Malmö och Skåne. Urvalet är baserat på närhet och mängden resurser de tar i anspråk. Vi är 
väl medvetna om att vi tappar i detaljnivå genom att koncentrera oss på två affärsenheter men 
spridningen av respondenter inom affärsenheterna samt att affärsenheterna skiljer sig åt i ka-
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raktär, stad, respektive landsbygd, kan motivera detta. Vi anser också att två av åtta affärsen-
heter är fullt tillräckligt att studera för att uppfylla vårt syfte. Även om de har olika sätt att 
arbeta på, är det inte de olika sätten som är intressanta, utan snarare vad som ska göras ge-
mensamt. 

 

2.6 DATAINSAMLING  
Grundliga och systematisk insamling av data är av avgörande betydelse för om uppsatsen ska 
nå ett bra och tillfredsställande resultat och ligger till grund för vår analys. Vi har använt oss 
av både primärdata och sekundärdata i vår uppsats. Primärdata är data vi själva har samlat in 
för att använda till vår uppsats och sekundärdata innefattar den information som samlats in av 
andra personer, forskare och institutioner.39  

2.6.1 PRIMÄRDATA 

Vår primärdata består av intervjuer med olika personer på Sydkraft Nät. Vi har gjort bedöm-
ningen att intervjuer är det bästa sättet att nå den data vi behöver som underlag till vår uppsats 
och för att nå ett bra resultat. Dessa intervjuer har genomförts på Sydkrafts Näts kontor. Vi 
har även gjort telefonintervjuer för att underbygga vår studie med ekonomer på andra nätbo-
lag. De intervjuer vi i fortsättningen av metoden kommer att diskutera är de intervjuer som 
tjänat vårt syfte med uppsatsen; de som är gjorda med personer på Sydkraft Nät. 

Ett alternativ skulle kunna vara att, istället för att genomföra intervjuer, under lång tid passivt 
observera rutiner och arbetet med ekonomistyrningen. Denna metod hade emellertid medfört 
en orimlig tidsåtgång och krav på att få närvara även då känslig information behandlats.40 Vi 
anser interaktionen med respondenten vara nödvändig för att fånga dynamiken i ekonomi-
styrningen och resultatet av en observation hade inte varit tillräckligt för att uppfylla vårt syf-
te. Ett annat angreppssätt skulle kunna vara att genom enkätundersökningar till en stor del av 
de anställda på Sydkraft Nät söka svar på våra frågor. Detta skulle också begränsa eller i vissa 
fall omöjliggöra möjligheterna till interaktion med respondenterna. Möjligheten till komplet-
terande frågor skulle bli mindre och likaså möjligheten att tolka respondentens svar mer än 
via det skrivna svaret. Vi hade troligtvis fått en bredare bild av ekonomistyrningen men djupet 
hade gått förlorat. 

2.6.1.1 VAL AV RESPONDENTER 
Urvalet av intervjupersoner är viktigt då vi specifikt söker respondenter som har kunskap om 
vårt undersökningsområde.41 Urvalet är gjort systematiskt och medvetet efter våra, i förväg, 
uppsatta kriterier som vi lämnade till Sydkraft, som därefter valde respondenter åt oss. 

! Respondenten ska ha varit anställd och arbetat med ekonomistyrning från det att för-
ändringsprocessen startade 2000. Respondenten har då sett och upplevt förändringen 
samt dess för- och nackdelar och de kan därmed också klargöra samband inom eko-
nomistyrningen.  

! Respondenterna ska återfinnas på olika positioner inom företaget. Detta för att vi ska 
kunna fånga hur ekonomistyrningen fungerar på olika nivåer i företaget. 
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! Respondenterna bör ha förståelse för ekonomistyrning, dess verktyg och hur de sam-
spelar i en organisation. Ett krav som kan vara svårt att uppfylla men som ger oss en 
djupare insikt i ekonomistyrningen. 

Samtliga av våra respondenter är ekonomer och/eller innehar ledar- och beslutsbefattningar, 
vilket kan vara en nackdel då vi riskerar att inte få en helhetsbild av hur hela organisationen 
påverkats. Då vår fokus ligger på ekonomistyrningen ansåg vi emellertid inte att det var rele-
vant att intervjua ytterligare personer. Slutligen ville vi också intervjua en person med stor 
insikt i förändringsprogrammet ”Sydkraft Nät 2007” för att kunna få en bild av hur de närmsta 
årens processorientering kommer att karaktärisera och påverka Sydkraft Nät.  

2.6.1.2 INTERVJUTEKNIK  
Vi har genom vårt val av den kvalitativa metoden använt oss av intervjuer av mer djupgående 
karaktär, med öppna frågor, för att på bästa möjliga sätt skaffa förståelse kring det vi under-
söker. Intervjun får karaktären av en dialog och vi har samtidigt möjlighet att observera re-
spondenten, vilket gör det lättare att uppfatta vikten bakom ett specifikt uttalande. Telefon-
intervjuer hade gett oss möjligheten att göra fler intervjuer då de inte tar lika mycket resurser i 
anspråk. Genom att göra telefonintervjuer hade vi emellertid missat den personliga kontakten, 
möjligheten att åskådliggöra och förklara samt att uppfatta respondentens reaktioner.  

Intervjuer kan delas upp i standardiserade och ostandardiserade intervjuer. Intervjuer som är 
standardiserade karakteriseras av att frågorna är formulerade i förväg samt att ordningsföljden 
är bestämd och att intervjuer med olika personer inte ska skilja sig åt. Vid ostandardiserade 
intervjuer är formuleringen av och ordningen mellan frågorna mindre bunden. Intervjuer kan 
också vara strukturerade i olika hög grad, vilket betyder att respondenten i olika stor utsträck-
ning har möjlighet att fritt besvara frågorna.42 

Våra intervjuer kan beskrivas som ostandardiserade och med låg struktureringsgrad. Frågorna 
har karaktäriserats av huvudfrågor med ett antal följdfrågor, vilka anpassats till olika tänkbara 
svarsalternativ på huvudfrågan. Frågorna har varit anpassade till respektive intervju och har 
således skiljt sig åt mellan respondenterna. Då intervjuerna har haft karaktären av att respon-
denten berättat fritt, har det i vissa fall, under intervjuns gång, tillkommit frågor och diskus-
sioner beroende på vilka svar som erhållits. Vi har vidare, beroende på intervjuns inriktning, 
inte kunnat ställa samtliga följdfrågor, då vi blivit begränsade av tiden alternativt kommit in 
på ett sidospår som vi inte förväntat oss innan intervjun.  

Våra intervjufrågor har inte haft några fasta svarsalternativ, utan respondenterna har besvarat 
frågorna helt fritt. Intervjuerna har därmed haft låg struktureringsgrad. Motivet för detta val är 
att vi genom intervjuerna främst velat få fram respondentens åsikter och värderingar. Fördelen 
med denna ostandardisering och flexibilitet har varit att vi fått mer uttömmande och nyanse-
rade svar på våra frågor. En annan fördel är att vi har fått svar på frågor som vi inte visste att 
vi kunde ställa, med andra ord har vi fått mycket mer information än vad vi hade förväntat 
oss. På så sätt har vi erhållit ett större djup i vår förståelse kring den specifika frågan. Genom 
att vi i anslutning till det här intervjuat personer på olika befattningar i organisationen har vi 
täckt in en stor del av ekonomistyrningen i Sydkraft Nät. Kritik kan riktas mot att vi inte hår-
dare styrt intervjuerna efter vår i förväg uppgjorda mall, vilket skulle kunna bidra till att vi 
missar viktiga bitar. Det skulle också kunna innebära att respondenten leder oss in på områden 
som för honom känns bekväma, dvs. att han eller hon undviker känsliga områden. Genom att 
vi har haft många respondenter kompenseras denna nackdel, då många frågor varit desamma 
till flertalet respondenter, och vi, även om de talat fritt, har många varianter på innehållet. 
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Även det faktum att vi haft följdfrågor bidrar till att respondenten inte, genom att tala fritt, 
kunnat undvika att tala om en känslig fråga, eftersom detta kontrats med följdfrågorna. 

Vi anser att vi har fått den information vi förväntat oss och mer därtill och att intervjuernas 
utformning har varit lämplig utifrån vårt valda angreppssätt och syfte.43  

Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en intervjumall med syfte och problem-
formulering som utgångspunkt. Utifrån denna strukturerade vi efterhand upp intervjufrågorna 
till respektive intervjuperson, vilka återfinns i Appendix. Vi har arbetat utifrån en iterativ pro-
cess då vi kontinuerligt utvecklats i vårt uppsatsarbete och känt behov av att få svar på nya 
eller annorlunda vinklade frågor. Innan varje intervju har vi gett varje respondent möjligheten 
att via e-post läsa igenom en kort sammanfattning av de huvudsakliga områden vi tänkt be-
handla. Fördelen med detta har varit att respondenterna kunnat förbereda sig inför intervjun 
och därmed kunnat delta och diskutera på en djupare nivå. Nackdelen, vilken vi emellertid 
anser vara av ringa grad, är att en viss spontanitet går förlorad. 

Innan intervjuerna började, informerades respondenterna om syftet med studien samt hur ma-
terialet skulle användas. Samtliga intervjuer har varat mellan en och två timmar, vilket vi be-
dömt vara adekvat för att dels få svar på samtliga frågor och dels kunna föra en öppen diskus-
sion inom ämnesområdet. 

I en intervjusituation är det viktigt att båda parter försöker skapa en god relation. Vi ansträng-
de oss för att skapa ett förtroligt och tillförlitligt intervjuklimat. För att åstadkomma detta var 
vi noga med att presentera oss och berätta vilken typ av studie vi gjorde samt hur materialet 
från intervjun skulle användas. En viktig förutsättning för att tillit mellan parterna skall uppstå 
är att intervjun bygger på frivillighet och att respondenten får klar information om vad han 
eller hon deltar i samt hur uppgifterna kommer att användas44. Vi har varit noga med att redan 
inledningsvis ge denna information till respondenterna. Vi försökte själva att hålla en av-
slappnad och, för respondenterna, bekväm attityd. Vi upplevde att de var seriösa och svarade 
på våra frågor på ett tillmötesgående och initierat sätt. Vi har dessutom erbjudit våra handle-
dare på Sydkraft Nät att granska samtliga källor från våra intervjuer, innan vi publicerat dessa 
i uppsatsens empirikapitel. Detta har gjorts i syfte att inte publicera känsligt eller företags-
hemlig information. Det är också samtliga parters uppfattning att det inte har hämmat upp-
satsarbetet att undanhålla denna typ av information. Mot bakgrund av ovanstående, anser vi 
att vår metod kommer att tjäna vårt syfte med den empiriska datainsamlingen.  

2.6.2 SEKUNDÄRDATA 
För att få den teoribakgrund som krävs för att kunna uppfylla syftet har vi läst en hel del teori, 
både litteratur inom företagsekonomi och forskningsartiklar. Vi har även under arbetets gång 
kompletterat med ytterligare litteratur och artiklar inom området. Dessutom består vår sekun-
därdata av skriftlig företagsintern information från Sydkraft Nät. Den största delen av vår se-
kundärdata har samlats in i uppsatsens inledningsskede och i vårt sökande efter information 
till uppsatsen har vi främst sökt böcker i Lovisa, söktjänsten för böcker vid Lunds universitet. 
Litteraturen inom ekonomistyrning har varit till stor hjälp dels som egen informationskälla 
genom direkt information och dels genom hänvisningar till andra litteraturkällor. Vi har även 
studerat tidigare skrivna uppsatser inom ämnesområdet i sökandet efter litteratur. Vi stödjer 
oss på teoretiker som är relevanta med avseende på vår teoretiska utgångspunkt och av dessa 
är de flesta väl etablerade, men vi har även använt oss av nyare forskning på området. De fles-
ta av våra källor är förstahandskällor, och de fall där dessa inte gått att finna har vi hänvisat 
till den källa informationen är hämtad. 
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Vi är väl medvetna om det stora urval av böcker som finns tillgängligt inom vårt teoriområde 
och vi har inte kunnat fördjupa oss i all litteratur. Vi har i stor utsträckning funnit för ämnes-
området relevanta författare som kan anses vara ledande inom ekonomistyrning och process-
orientering och använt oss av deras skrifter. Urvalet av böcker har vi främst grundat på rele-
vans men tillgänglighet har också varit en avgörande faktor. Vi har också själva värderat 
böckernas lämplighet. Vi har läst litteratur av både svenska och utländska författare och där-
med försökt få en bred bild av forskningen på området.  

 

2.7 KÄLLKRITIK  
Syftet med källkritik är att kontrollera att det inte finns systematiska felvariationer i källan 
samt att avgöra om de använda källorna mäter det de utger sig för att göra. Detta kallas för 
reliabilitet respektive validitet och är avgörande för hur uppsatsen skall bedömas. Med relia-
bilitet menas att mätningen är pålitlig och tillförlitlig och innebär t.ex. att oberoende under-
sökningar med samma metod bör få samma resultat.45 Det innebär att mätningen inte påverkas 
av vem som utför den eller av de omständigheter under vilka den sker. Detta begrepp används 
i första hand vid kvantitativa studier och behandlas därför inte vidare här.46  

Med validitet menas att det finns en överensstämmelse mellan mätinstrument och det som 
avses att mätas. Validitet kan behandlas på många olika sätt, ett av dessa är en uppdelning i 
inre och yttre validitet. Inre validitet innebär att det som mäts också är det man avser att mäta. 
Vi kommer att arbeta med den inre validiteten genom att utgå från vår problemformulering 
och strukturera intervjufrågorna därefter. Yttre validitet innebär däremot att det operationella 
mätvärdet och verkligheten stämmer överens47. I vårt fall handlar det om hur respondentens 
beskrivning av sin syn på ekonomistyrningen inom Sydkraft Nät stämmer överens med verk-
ligheten. Det är sannolikt att respondenterna ger oss en bild som är påverkad av deras respek-
tive befattning eller referensram. Till viss del är detta en förutsättning för vår undersökning 
men i huvudsak önskar vi emellertid en så objektiv återgivning som möjligt. Detta kommer vi 
att ta hänsyn till vid vår sammanställning och tolkning av intervjuerna. 

Vid bedömning av en källa finns det ytterligare ett antal källkritiska kriterier att utgå ifrån och 
de tre viktigaste är: 

! Samtidskrav 

! Tendenskritik 

! Beroendekritik 

Samtidskrav innebär att källan ligger nära i tiden och därmed ökar sannolikheten att sannings-
halten i källan är stor. Tendenskritik riktar sig mot valet av ord, uttryck och urvalet av fakta. 
Beroendekritik riktar sig slutligen mot om källorna är beroende av varandra.48 

2.7.1 KRITIK AV PRIMÄRDATA  
Våra primärdata består av de intervjuer vi gjort med sakkunniga inom Sydkraft Nät samt den 
företagsinterna information vi erhållit av våra handledare på Sydkraft Nät. Dessa intervjuer är 
samtliga genomförda under den närmsta tiden i anslutning till uppsatsarbetet, vilket är positivt 
utifrån samtidskravet. 
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Tendenskritik kan emellertid riktas mot den information vi erhållit från intervjuerna. Först och 
främst kan utformningen av frågorna i sig medverka till att svaren vinklas. Därför har vi varit 
ytterst försiktiga och noggranna vid utformningen av dessa, så att de dels inte har kunnat 
misstolkas och dels inte ha medfört någon överdriven vinkling i svaren. Denna kontroll har 
tyvärr inte kunnat bli lika grundlig av de frågor som tillkommit under intervjuernas gång. Per-
sonerna som har intervjuats har, med all säkerhet, egna intressen och åsikter som till viss del 
återspeglas i svaren. Därför är det viktigt att i analysen ta hänsyn till personens bakgrund och 
aktuella uppdrag. Ett annat faktum man kan ställa sig kritisk till är bortfall av svar på vissa 
intervjufrågor, dvs. att våra intervjupersoner inte besvarat samtliga av våra intervjufrågor. 
Detta beror på flera olika faktorer, som t.ex. att de inte har ansett sig besitta den kunskap som 
krävts för att kunna ge svar på en del av våra frågor, men också på att intervjun ibland tagit en 
viss inriktning, som gjort vissa följdfrågor irrelevanta. Kontentan av detta är möjligen en viss 
brist på djup i undersökningen.  

2.7.2 KRITIK AV SEKUNDÄRDATA 
Vår sekundärdata består av litteratur inom företagsekonomi, forskningsartiklar samt skriftlig 
företagsintern information från Sydkraft Nät. Vi ställer oss kritiska till en stor del av vår litte-
raturansamling av flera skäl.  

Tendens- och beroendekritik kan riktas mot den litteratur, de artiklar och den företagsinterna 
information vi använt oss av. Litteratur är ofta subjektivt vinklad genom att författaren kan ha 
en viss uppfattning i en fråga eller ett problem. Detta kan i sin tur påverka både utformningen 
och slutsatserna av litteraturen. Vi har emellertid i vårt uppsatsarbete varit väl medvetna om 
att författarna till den litteratur vi använt oss av har egna åsikter. Eftersom vi är medvetna om 
denna vinkling anser vi likväl att vår analys blir fruktbar, då vi haft de subjektiva åsikterna i 
åtanke under uppsatsens produktion. Tendenskritik kan även riktas mot objektiviteten i Syd-
kraft Näts företagsinterna information om dess processorienterade ekonomistyrning. 

Eftersom litteraturen inom ekonomistyrning ofta refererar till samma källa kan det finnas be-
roendekritik mot den. Vi har exempelvis använt oss av Nilsson, G (2003) som källa, vilket 
kan bemötas med kritik då Nilsson själv i stor utsträckning stödjer sig på samma teoretiker 
som vi gör. Denna kritik är dock naturlig i ett arbete som vårt, eftersom det är svårt att hitta 
experter och teoretiker som inte har något utbyte med varandra.  

Vad gäller samtidskrav ligger samtliga av våra sekundärkällor relativt nära i tiden vilket är 
positivt utifrån ett källkritiskt perspektiv. 

Trots den kritik som finns mot både primär- och sekundärkällorna anser vi att de utgör en bra 
grund utan vilken uppsatsen inte hade kunnat ta sin form. Vi är medvetna om kritiken och för-
håller oss kritiska till källorna och anser att vi har vidtagit de åtgärder som kritiken kräver för 
att kunna använda källornas innehåll. 
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3 TEORI 
I detta teorikapitel är syftet att läsaren ska få en teoretisk bakgrund till ekonomistyrning och 
processtyrning i synnerhet, utifrån de tre aspekterna organisationsstruktur, styr- och led-
ningsfilosofi och styrsystem. Vidare får läsaren inblick i den kritik som riktats mot den tradi-
tionella ekonomistyrningen och vilka faktorer som driver förändringen till en modernare eko-
nomistyrning.  

 

3.1 DEFINITIONER OCH SAMBAND 
Varje organisation syftar till att uppnå ett för den givna organisationen specifikt mål. Målens 
karaktär kan variera, likaså varierar metoderna som tillämpas för att agera i riktning mot må-
len. Olika metoder kan i olika sammanhang vara mer lämpade och mer effektiva för sitt syfte. 
Målen benämns i ekonomiska sammanhang som strategier och metoderna för att agera i må-
lens riktning ekonomistyrning, där verktyg i samverkan bildar företagets styrsystem.  

3.1.1 EKONOMISTYRNING 
Begreppet ekonomistyrning har flera definitioner och tillsammans ger de en något splittrad 
bild. Ett styrsystem kan enligt Anthony & Govindarajan definieras som den process genom 
vilken ledningen kan påverka andra individer i organisationen att verka i riktning mot de upp-
ställda målen, vilket innebär att styrsystemets uppgift är att implementera organisationens 
strategi.49 Styrsystem kan då liknas vid ett signalsystem där organisationen försöker påverka 
individerna genom att sända signaler som individerna uppfattar. Signalerna utgår ifrån vad ett 
företag uppfattar som önskvärt beteende i förhållande till det uppställda målet.50 Begreppet 
omfattar alltså alla de aktiviteter som utförs för att uppnå nämnda syfte; planering, koordine-
ring, kommunicering av information, utvärdering samt beslutsfattande om eventuella hand-
lingar som bör vidtas.51  

Denna senare definition stämmer överens med Bruzelius & Skärvads definition som innebär 
att styrsystemets primära syfte är att samla in och utvärdera information om utförda prestatio-
ner. Bruzelius & Skärvad anser också att ekonomistyrning handlar om att formulera mål och 
styra mot dessa mål. Vidare förklaras att ekonomistyrning innebär att man preciserar ekono-
miskt ansvar, formulerar ekonomiska mål samt utformar och utnyttjar lämpliga styrsystem för 
styrning. Med styrsystem avses då sättet att styra och samordna verksamheten.52 Detta kan 
göras med hjälp av olika styrverktyg och kombinationen av dessa utgör tillsammans styr-
systemet för det enskilda företaget.  

Lindvall drar slutsatsen att ett företags styrning måste betraktas i sitt organisatoriska samman-
hang. Företagets omgivning utgör utgångspunkten, eftersom varje företag eller organisation 
verkar i en omgivning. För att agera i denna omgivning är det viktigt att organisationen är rätt 
strukturerad samt att den agerar med lämpliga strategier och använder sig av det styrsystem 
som optimerar implementeringen av strategierna. Rätt strukturerad innebär att på ett effektivt 
sätt kunna hantera signalerna från marknaden och konvertera dessa till handling internt, att 
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uppsättningen av strategier för att reagera korrekt på signalerna är rätt och att det finns ett 
effektivt styrsystem för att omvandla strategier och externa impulser till handling.53  

3.1.2 SAMBAND 
Designen av ekonomistyrningen sägs av Samuelson utgå från den dominerande ledningsfilo-
sofin som kan göras gällande beroende på företagets situation, dvs. omvärlden. Samuelson 
menar vidare att ledningsfilosofin i sin tur speglar vilka styrsystem samt vilken organisations-
struktur som återfinns i företaget. Organisationsstrukturen beskriver ansvarsförhållanden ge-
nom att denna pekar ut i vilken omfattning ansvar har delegerats. Olika ledningsfilosofier 
betonar delegering av ansvar i olika hög grad. Ledningsfilosofin avslöjar även vilka styrsy-
stem som ledaren väljer att använda. Här finns en uttalad koppling med organisationsstruktu-
ren eftersom styrsystem ofta utgår från given ansvarsstruktur. Exempelvis är ett av budgetens 
uttalade syften att markera ansvarsområden genom att denna bryts ner i organisationen efter 
motsvarande posteringar som återfinns i organisationsschemat.54  

 

 

 

 

 

 
Figur 3:1 Ekonomistyrningens beståndsdelar och beroendeförhållande Källa: Samuelson, L A (2001) Omarbetad 
 

De tre aspekterna, styr- och ledningsfilosofi, organisationsstruktur och styrsystem är samman-
hängande och kan ses som delsystem som samverkar i en organisation.55 Dessa delsystem 
måste alltså ses i sitt sammanhang och stämma överens med en rad andra faktorer, s.k. över-
ensstämmelsemodeller. Denna överensstämmelse nås när delarna stödjer varandra och en s.k. 
fit uppnås. Även det omvända förhållandet existerar, dvs. en misfit, då delarna inte stödjer 
varandra utan istället förstör varandras effektivitet. Betydelsen av överensstämmelse före-
språkas av contingency-theory, men där lyfts istället situationsfaktorer fram som påverkande 
på ekonomistyrningens utformning.56 Kontentan av dessa påverkande faktorer är att samtliga 
verktyg dels måste väljas med omsorg utifrån det organisatoriska sammanhanget och dels 
måste matchas tillsammans för att uppnå ett optimalt ekonomistyrsystem som garanterar mål-
kongruens.57 Målet med hela ekonomistyrsystemet är som bekant att hitta optimala förut-
sättningar för att dra fördel av synergier. 

Det är också utifrån detta resonemang som vår tolkning av begreppet ekonomistyrning base-
ras, enligt figuren ovan. Vi ser ett flöde av signaler utgå från ledningen ner genom organisa-
tionen för att sedan påverka individerna. Signalerna förstärks och betonas vidare genom orga-
nisationsstrukturens ansvarsfördelning samt styrsystemen som står i paritet med varandra. 
Givetvis utgår signalerna från målformulering och strategier som anpassats efter den omvärld 
som företaget befinner sig i. Vi gör emellertid ett medvetet val att bortse från denna yttre sfär 
som inbegriper strategier och omvärld. Detta medvetna val baseras på att vi utgår från att vår 
omvärld och de strategier som görs tillämpliga ligger utanför syftet med denna uppsats. Vi vill 
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istället studera hur styrning förhåller sig till processorientering i det avseendet att beslutet att 
övergå till processorientering är taget. Vi ser detta som att omvärlden har ställt krav på en 
ökad kundfokusering och effektivitet. Vår användning av begreppet ekonomistyrning blir 
istället kopplad till vilken utformning respektive aspekt i figuren ovan ska karaktäriseras av 
för att uppfylla de strategier och den omvärld som processorienteringen innefattar. Begreppet 
innebär således, enligt vår tolkning, att ekonomistyrning utgör förmågan att bemästra det or-
ganisatoriska sammanhanget för att uppnå processorienteringens syften. 

Bland de olika definitionerna ovan kan det urskiljas att ekonomistyrning ska innefatta två led. 
Dels ett mer strategiskt led där strategier och mål formuleras och dels ett mer företagsinternt 
led där dessa strategier och mål ska implementeras. När vi använder begreppet ekonomistyr-
ning så täcks bara ett av dessa två led in, nämligen det företagsinterna. Denna avgränsning 
görs för att det är just de företagsinterna förhållandena som vi vill studera och inte för att vi 
anser att ekonomistyrning bör utesluta det strategiska ledet. 

 

3.2 FRÅN TRADITIONELL TILL MODERN STYRNING 
Med den traditionella ekonomistyrningens styrmedel förknippas ofta det formella styr-
systemet. Dess centrala komponenter utgörs av internredovisning, budgetering och produkt-
kalkylering.58 På senare år har även en rad andra verktyg vuxit fram och det har blivit mer upp 
till varje företag att använda sig av olika verktyg för sin styrning. Det är inte ovanligt att 
nyckeltal, belöningssystem, internprissättning med mera kompletterar styrningen. Den tradi-
tionella styrningen förknippas också med den hierarkiska, vertikala, organisationsstrukturen 
som har en del svagheter.59 Vi kommer här att lyfta fram den principiella kritik som riktats 
mot den traditionella ekonomistyrningen utan att diskutera de olika verktygens för- och nack-
delar.  

3.2.1 RELEVANCE LOST 
Den kanske största kritiken som riktats mot ekonomistyrningen de senaste årtiondena är den 
som Johnson & Kaplan lyfte fram i sin bok Relevance Lost. Budskapet var att ekonomi-
styrningen, och produktkalkyleringen specifikt, inte utvecklades i den takt med de snabba 
externa förändringar som ägde rum i omvärlden. Kraven på information från styrverktygen 
hade förändrats och den information som nu gavs hade förlorat sin relevans i förhållande till 
vad som hände på företaget. Idag kräver omvärlden att styrsystemet ska kunna ge mer korrekt 
information, snabbare kunna göra uppföljningar och framförallt har fokus ändrats mot mark-
naden och kunden.60 Kritik har riktats mot Relevance Lost-budskapet av Ask & Ax då de häv-
dar att det saknar empirisk grund.61 Huruvida deras kritik är befogad eller inte är dock irrele-
vant för uppsatsen syfte. Denna kritik, mot bristande kundfokusering, i den traditionella styr-
ningen har också framförts av Ax et al. Största argumentet för detta är att kunderna inte är en 
del av styrningen utan att de bara syns som intäkter. Kundens behov och preferenser blir inte 
en tydlig del av organisationen utan istället fastnar man i ett revirtänkande där helhetsperspek-
tivet uteblir.62  

En reflektion över RelevanceLost-kritiken är att det största problemet ligger i att informatio-
nen från ekonomistyrningen används för att fatta beslut. Det betyder inte att informationen 
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inte är användbar som beslutsunderlag utan snarare att det som gått förlorat är förnuftet och 
känslan vid beslutsfattandet. Det Johnson ville få fram var att det var viktigt med ett annat 
tänkande i organisationen, en medvetenhet om kundens behov och en annan fokus.63  

Hand i hand med denna kritik, att fokus hos ekonomistyrningen har legat på att få fram be-
slutsunderlag, går den kritik som riktats mot att användningen av ekonomistyrningen i stor ut-
sträckning sker i ett bekräftande syfte, snarare än i ett vägledande syfte, där ledningen visar 
vad de redan vet genom rapporter och analyser. Kritiken riktar sig alltså mot användandet av 
ekonomisk information och detta har sin grund i att arbetet med styrningen fokuseras på styr-
systemet och dess beståndsdelar; redovisning, budgetering och kalkylering.64 Det har främst 
varit information från redovisningen som har använts, vilken inte har varit lämpad som be-
slutsunderlag. Kritik riktas också mot resultatfokuseringen, där fokus istället bör vara på hur 
resultatet uppnås.65 

Mer specifik kritik har också riktats mot den traditionella ekonomistyrningen. Den har tre 
syften som appliceras med hjälp av styrverktyg och är oberoende av strategisk fokus. Dessa 
syften är scorekeeping, attention directing och problem solving. Det är inte syftena i sig som 
har fått kritik utan att det inte finns någon koppling till strategisk position och konkurrens-
situation.66 Kritik har också riktats mot att fokus hos ledningen är internt istället för externt. 
Mycket av den traditionella ekonomistyrningen handlar om produkten och dess kostnader, 
effektivitet och kortsiktigt taktiskt agerande.67 Shank & Govindarajan lyfte fram en lösning på 
den här kritiken i och med sitt begrepp Strategic cost management där fokus istället är på stra-
tegiskt långsiktighet, långsiktig effektivitet, kundens behov och kvalité. Bristen hos den tradi-
tionella ekonomistyrningen ligger i att företaget inte ses som en del i en värdekedja. Fördelen 
med att se företaget i en vidare kontext är att hänsyn tas till kunder och leverantörer och deras 
behov. Relationen till dessa parter bör ses som en värdeskapande aktivitet.68  

3.2.2 KRITIK MOT ORGANISATIONSSTRUKTUREN 
I linje med ovanstående kritik finns även kritik mot att värdeskapandet i företaget inte fångas 
upp av organisationsstrukturen. De flesta aktiviteter i företaget bidrar till att skapa värde för 
kunden men dessa kan inte tas tillvara då den hierarkiska organisationen kräver att man når en 
hög nivå för att kunna få överblick och se kedjan av värdeskapande aktiviteter. Bristen ligger i 
att helhetssynen uteblir bland medarbetarna och att fokus inte ligger på de värdeskapande ak-
tiviteterna. Ledningen, som har en möjlighet att se helheten, har inte samma förmåga att, som 
de längre ned i organisationen, se detaljerna som skapar värde.69 Medarbetarna saknar helhets-
förståelse och är ofta knutna till en viss organisatorisk enhet och i organisationer med stort 
oberoende mellan enheterna, där det är lätt att helhetsperspektivet försvinner. Risken att fokus 
ligger på vad den egna enheten presterar är stor, vilket kan få till följd att medarbetarna inte 
ser till företagets bästa.70 

Willoch har riktat kritik mot den traditionella ekonomistyrningen och då främst mot dess ver-
tikala, hierarkiska organisationsstruktur som inte tar hänsyn till kunden. Kunden finns inte 
med i organisationsschemat och ingen hänsyn tas till kundens behov.71  
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Kritiken bygger också på att de beslut som fattas i olika enheter inom organisationen inte 
stämmer överens med vad som är optimalt för företaget. Detta är visserligen inget som är spe-
cifikt för den traditionella styrningen, däremot har målkongruensen fått kritik för att inte vara 
flexibel. Istället för att få individerna att agera i enlighet med det uppsatta målet ligger det i 
linje med den moderna styrningen att i större utsträckning sätta upp ramar för aktörernas age-
rande.72 Det kanske viktigaste att ta fasta på i kritiken är att ansvarsstrukturen och de uppsatta 
målen är viktiga faktorer för utformningen av ekonomistyrningen och att strukturer kan behö-
va ändras.73 

Likaså är det viktigt att väga in organisationsstrukturen och medarbetarnas kompetens i styr-
ningen. Genom kunskap om organisationer och individers beteende kan ekonomistyrningen 
bli effektivare. I den traditionella ekonomistyrningen är syftet att få individer i organisationen 
att agera enligt ett önskvärt beteende och utgångspunkten är att genom att påverka människors 
beteende uppnå organisationens mål. Medlet för att styra dessa människor är ekonomisk in-
formation. Problemet och den kritik som riktats mot den traditionella ekonomistyrningen 
bygger på att mänskligt agerande inte är helt förutsägbart och att det därför krävs förståelse 
för mänskligt beteende för att kunna styra effektivt.74  

Huvuddragen i kritiken bygger på att olika tider ställer olika krav på ekonomistyrningen, som 
en följd av förändringar i omvärlden. Den moderna ekonomistyrning syftar främst till att han-
tera de ökade krav som ställs på ekonomistyrningen på grund av de förändringar som har 
skett, främst en ökad kundfokusering och krav på informationsflödet. Mycket av den kritik 
som vuxit fram bygger just på den traditionella ekonomistyrningens oförmåga att hantera des-
sa förändringar. En lösning på kritiken ovan är att förändra perspektivet på ekonomi-
styrningen från det vertikala, hierarkiska till det horisontella och processinriktade.75  

Kritiken bygger också på oförmåga att se och utnyttja de beroendeförhållanden som finns 
mellan organisationsstruktur, styr- och ledningsfilosofi och styrverktygen, dvs. styrsystemet, 
och som ställer krav på ekonomistyrningens utformning. Med rätt kunskap och förståelse 
kring dessa faktorer kan ekonomistyrningen bli det kraftfulla verktyg för att leda ett företag 
som det har potential att bli76. 

3.2.3 PÅVERKANDE FAKTORER 
Som vi kan utläsa av kritiken ovan finns det en rad aspekter att ha i beaktande vid ut-
formningen av ekonomistyrningen och i arbetet med att förbättra densamma. Det är viktigt att 
identifiera specifika faktorer och förhållanden i det organisatoriska sammanhanget som har 
påverkan på styrsystemet för att kunna göra en bedömning av hur styrsystemet bör utformas. 
Dessa faktorer driver och ger incitament till att förändra ekonomistyrningen i takt med att de 
förändras. Det är dock inte givet att dessa förändringar påverkar alla företag lika mycket utan 
sannolikt är att vissa faktorer har större betydelse för vissa företag.77  

Contingency-theory baseras på antagandet att det inte finns något universellt styrsystem som 
är adekvat applicerbart på samtliga organisationer och förhållanden. En tolkning av conting-
ency-theory, som Nilsson använder sig av, är att förändringar i organisationsutformningen och 
styrningen drivs av förändringar i situationsfaktorer. En annan aspekt, som vi emellertid väljer 

                                                 
72 Lindvall, J (2001)  
73 Machintosh, N B (1997)  
74 Lindvall, J (2001) 
75 Ax, C et al. (2002) 
76 Lindvall, J (2001)  
77 Arwidi, O; Samuelson, L A (1993)  



 30 

att inte gå in på, är sambandet mellan organisationers situationsfaktorer, deras organisations-
faktorer samt styrning vid en given tidpunkt.78  

Organisationers strävan är i allmänhet att nå kongruens mellan organisation, styrning och si-
tuationsfaktorerna, vilket ger ökad effektivitet. Till situationsfaktorerna hör marknadsförut-
sättningar, produktionsteknologi och strategi. Huruvida strategin anpassas till situations-
faktorerna eller är en av dem, kan diskuteras.79 Eftersom vi har valt att inte inbegripa strategin 
i det organisatoriska sammanhanget, anser vi att strategin hör till situationsfaktorerna. Vidare 
har den omvärld företaget agerar i, organisationens storlek och komplexitet och företags-
kulturen betydelse 80. 

Enligt contingency-theory är olika organisationsutformningar och styrformer mer eller mindre 
lämpade vid olika förutsättningar. Graden av förändring i situationsfaktorerna, osäkerhet och 
organisationens komplexitet, ställer olika krav på ekonomistyrningen och samordningen av 
verksamheten. Hög grad av dynamik och osäkerhet i omvärlden samt en komplex organisa-
tion förordar en decentraliserad, informell och i hög grad integrerad organisationsutformning. 
Vid omvända förhållanden förordas en centraliserad, hierarkisk och segregerad organisations-
utformning. Detta åskådliggörs i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Lämplig organisationsutformning vid olika förutsättningar Källa: Nilsson, G (2003) Omarbetad 
 

Utifrån detta resonemang får vi att processorientering, och dess organisatoriska utformning, är 
lämplig vid dynamiska, osäkra och komplexa förhållanden.81  

I enlighet med kritiken som nämnts tidigare är det viktigt att ekonomistyrningen är anpassad 
till de krav som ställs på företagen att möta omvärldens behov82. Företag måste vara öppna för 
förändringar i omvärlden och den främsta anledningen till detta är den ökade differentieringen 
av produkter som en följd av kundens förändrade efterfrågemönster. Det blir viktigt att sätta 
kunden i fokus och att vara uppmärksam på signaler från marknaden.83 Följande krav är vikti-
ga pådrivande faktorer för en förändring av ekonomistyrningen: 

! Det finns en konkurrensfördel i att förstå kundens behov. Detta måste genomsyra hela 
organisationen och vara en del av medarbetarnas vardag. 
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! Serviceandelen av produkten har ökat vilket beror på att vi konsumerar mer och mer 
service i förhållande till varor, betydelsen av service tillsammans med varan har ökat 
och ökad automatisering inom produktionen leder till att mer tid kan läggas på service. 

! Förändringar i omvärlden går allt snabbare och har blivit en del av vardagen.84 Osä-
kerhet och turbulens på marknaden påverkar och påskyndar förändringar.85  

! Komplexiteten i organisationerna har ökat, vilket beror på att de har reagerat på för-
ändringar genom att utöka med avdelningar och rutiner. En mer komplex organisation 
ställer också högre krav på säkerhetsrutiner då sårbarheten ökar och det blir svårare att 
få ett helhetsperspektiv. 

! IT-utvecklingen för med sig nya möjligheter till kommunikation och snabbare infor-
mationsutbyte.86 

! Den strategiska position som företaget har, om de valt att konkurrera genom låga 
kostnader eller produktdifferentiering, påverkar utformningen av ekonomistyrningen 
och kanske mer specifikt vilken information som är relevant.87  

Tre stora krafter kan urskiljas i de drivande faktorerna och dessa är kunder, konkurrens och 
förändring. Kunderna tar över och blir allt mer kräsna, konkurrensen hårdnar och förändringar 
kommer att ske alltmer kontinuerligt i framtiden. Dessa krafter har drivit utvecklingen mot ett 
nytt affärsklimat vilket ställer höga krav på företagen.88 Krav som enbart ett horisontellt s.k. 
värdekedjeperspektiv kan uppfylla och att sätta värdekedjan i fokus sägs vara en av 
nyckelfaktorerna för att uppnå konkurrensfördelar89. Faktorerna ovan, vilka i mångt och 
mycket är orsak till den kritik som vi har redogjort för, driver förändringen till den moderna 
ekonomistyrningen. En av den moderna ekonomistyrningens metoder är följaktligen 
processorienteringen. 

 

3.3 PROCESSORIENTERING 
”En organisation som vill blomstra under 2000-talet måste bli processorienterad” 90 

Processorienteringen har fått ett kraftigt genomslag i organisationer under senare tid och olika 
undersökningar påvisar att ett ökat fokus på processerna har framstått som den dominerande 
managementmetoden under 1990-talet.91 Detta genomslag visar att det traditionella vertikala 
perspektivet på ekonomistyrning inte i tillräcklig utsträckning kan anses lämpat för de krav på 
kundorientering som omvärlden ställer92. Istället har en mängd olika metoder, förankrade i ett 
horisontellt perspektiv, vuxit fram. Det horisontella perspektivet kallas för värdekedje-
perspektiv93 och innebär att fokus på ökad integration i verksamheten, dvs. mellan processer-
na, ökar94.  
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92 Ax, C et al. (2002) 
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Att på ett enhetligt vis beskriva vad processorientering kan anses stå för inbegriper emellertid 
en viss svårighet. Detta eftersom det finns ett antal begrepp som mer eller mindre starkt kopp-
las till processorientering. Några av dessa begrepp är flödesorientering, processmanagement, 
processledning, business process reengineering, total quality management, ABC-metoden95  
och lean-production. Sammantaget innebär detta stora utbud av närstående begrepp att det 
råder en viss förvirring kring vad processorientering står för. Förvirringen ersätts å andra si-
dan av en enighet kring varför processorientering behövs samt vad den förväntas åstadkom-
ma.96 Nedan ska vi skapa en ökad förståelse för processorientering genom att närmare gå in på 
definitioner och dess betydelse.   

3.3.1 DEFINITION OCH INNEBÖRD AV PROCESS 
Även om det verkar finnas en konsensus bland praktiker och konsulter angående varför pro-
cessorientering behövs samt användbarheten av dess styrning, finns det olika uppfattningar 
om vad processorientering egentligen innebär. Ordet process kan definieras utifrån en rad 
olika perspektiv; utifrån ett industriellt perspektiv är process i regel ekvivalent med arbetsru-
tiner, utifrån ett informationsperspektiv definieras en process däremot som något som trans-
formerar input till output. En process kan enligt detta synsätt vara allt ifrån en liten aktivitet 
till en huvudprocess. Ett tredje perspektiv utgår från Activity Based Management, där en pro-
cess definieras som en serie av sammankopplade aktiviteter som tillsammans syftar till att 
uppnå ett specifikt mål. Varje aktivitet är en intern leverantör och/eller kund i en s.k. kund-
kedja. 

Dessa tre perspektiv och definitioner är inte nödvändigtvis uteslutande utan har tvärtom 
mycket gemensamt. Till exempel ser samtliga perspektiv en process som något annorlunda 
och till och med som motsats till den funktionella dimensionen. De lägger alla stor vikt vid 
signifikansen att gå längre än den funktionella arbetsdivisionen och syftar till att fokusera på 
värdeskapande aktiviteter. 97 

En definition av begreppet process som många forskare och författare inom ämnet är eniga 
om lyder: ”En affärsprocess är en samling sammanhängande aktiviteter, som skapar ett värde 
som kunden kan uppfatta, dvs. ett arbete som utförs av organisationen och som kunden är 
villig att betala för”.98 Hammer & Champy gör en något snävare definition, som dock ryms 
inom den förra, enligt följande: ”En samling av aktiviteter som använder ett eller flera slags 
input för att skapa en output av värde för kunden”.99  

Innebörden av begreppet process och dess definition åskådliggörs i figuren nedan. Som figu-
ren visar transformeras input till output via en värdeskapande aktivitet. Output har således ett 
värde för kunden samt skapas i syfte att realisera processen, vilket de två pilarna från output-
boxen åskådliggör. Processen i sin tur består av en samling aktiviteter vilka samtliga skapar 
något form av kundvärde. 

 

 

 
 
 
 
                                                 
95 Just ABC berörs inte av Nilssons avhandling men förekommer i Ax et al (2001) 
96 Nilsson, G (2003)  
97 Nilsson, G (1999)  
98 Willoch, B-E (1994) s. 23 
99 Hammer, M; Champy, J (1993) s. 43 
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Figur 3:3 Innebörden av begreppet process Källa: Lind, M (2001)   
 
En process är med andra ord något som händer i företaget, steg för steg, tills kunden får sin 
produkt. Dessa händelser består dels av en sammanhängande serie arbetsmoment, dels av hur 
medarbetarna samarbetar. Processen är vidare, till skillnad från tidsbegränsade projekt, konti-
nuerlig och repetitiv och kan ses som ett ständigt värdeskapande flöde inom verksamheten.100   

Kunden är det viktigaste elementet i processfiguren. Grundtanken är att skapa värde för kun-
den och att ständigt förbättra detta. Det är således kunden som är upphovsgrunden till process-
figuren och som därför även bör styra dess innehåll och resultat. Att förstå kundens verkliga 
behov, hur de tillgodoses och hur långt man kan nå för att tillgodose dem är viktiga element i 
processorientering. Detta kräver ett aktivt samspel med kunden samt kontinuerlig feedback. 
Ett motsvarande synsätt gäller för leverantörssidan.101 Detta åskådliggörs i figuren nedan, som 
visar hur processen skapar värde för kunden genom ett starkt samspel med både leverantör 
och kund. Detta samspel bygger på aktiv kommunikation samt kontinuerlig feedback mellan 
både kund, process och leverantör.  

 

 
 
Figur 3:4 Processen i samspel med kund och leverantör Källa: Rentzhog, O (2000) 
 
Att fokusera på processer innebär att uppmärksamheten flyttas från färdiga resultat som pro-
dukter och tjänster till en kedja av aktiviteter som formar dessa. Det är dessa aktiviteter, dvs. 
processen, som är avgörande för slutresultatet. Detta betyder att det är centralt att i första hand 
styra och förbättra själva processen. Processfokusering innebär vidare att hur man når fram 
till bästa resultat blir viktigare än vem som gör vad. Det blir därmed centralt att kunna kart-
lägga flödet i processen.102  

Genom att arbeta med processer skapas ett mervärde i form av nöjda och tillfredsställda kun-
der, en ökad förståelse för så väl helheten som detaljerna i verksamheten hos de anställda, en 
förbättrad kommunikation i organisationen samt en stärkt konkurrenskraft och därmed ökad 
lönsamhet.103 Genom att förändra arbetssättet utvinns mer potential ur en verksamhet, i form 
av värdeskapande för kunden, än tidigare varit möjligt. Hur detta konkret går till kommer vi 
att redogöra för nedan. 

                                                 
100 Dicander-Alexandersson, M et al. (1997)  
101 Rentzhog, O (2000)  
102 Ibid  
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3.3.2 VÄRDESKAPANDE ARBETE 
Processorienteringen och styrningen av densamma bygger på en önskan att maximera värde-
skapande i det arbete som utförs i processerna. Allt arbete kan hänföras till antingen förädlan-
de arbete, ickeförädlande arbete eller spill.  

Förädlande arbete är lätt att identifiera då det består av alla de aktiviteter som skapar varor 
och tjänster som kunderna efterfrågar och vill betala för. När en kund t.ex. vill få en vara leve-
rerad ingår en mängd olika logistikinriktade aktiviteter som alla är nödvändiga och värdeska-
pande för kunden. Det förädlande arbetet kan sällan elimineras från en process, men det kan 
däremot förbättras.  

Icke-förädlande arbete kan sägas vara det som binder samman det förädlande arbetet till kon-
ventionella processer. Det är arbete, som t.ex. administrativ rapportering och kontroll, vilket 
inte skapar något värde för kunden men som är nödvändigt för att det förädlande arbetet ska 
kunna utföras. Det kan dock även ge upphov till fel, förseningar, brist på flexibilitet och stel-
benthet. Detta ökar kostnaderna och komplexiteten och gör processerna känsligare för stör-
ningar samt svårare att förstå och förändra. 

Spillarbete är arbete som varken tillför värde eller möjliggör förädlande arbete och som, om 
det upphörde, inte skulle saknas av kunden. Detta kan t.ex. vara framställning av rapporter 
som ingen läser, omarbetning eller överflödiga kontroller. Processorienteringen strävar efter 
att eliminera detta arbete i så stor utsträckning som möjligt.104 

Övergången till processorientering innebär dels att spill elimineras och dels att överflödigt 
icke-förädlande arbete rensas bort. Under årens lopp har det icke-förädlande arbetet i större 
organisationer svällt till den grad att de ofta tar överhand över det förädlande arbetet. Det är 
inte ovanligt att finna att mindre än 10 procent av aktiviteterna är förädlande och att resten 
kan hänföras till de övriga två kategorierna ovan. Det icke-förädlande arbetet kan emellertid 
inte alltid avlägsnas då en del av det är nödvändigt och skulle föranleda en totalkollaps om det 
eliminerats. Vad man måste göra är att konstruera bort det icke-förädlande arbetet genom att 
inordna de förädlande uppgifterna i en ny och effektivare process.  

Övergången till processorientering förändrar mycket av arbetseffektiviteten. Det mesta icke-
förädlande arbetet gömmer sig i organisationens vertikala och horisontella gränser, de gränser 
som processorienteringen löser upp. När dessa försvunnit, försvinner även det meningslösa 
arbetet. Följderna av en processförändring i syfte att eliminera icke-förädlande arbete och spill 
är många och betydelsefulla. Den första är att arbetena blir mer omfattande och betydelse-
fulla. Det enda sättet att undgå alltför mycket icke-förädlande arbete är att arbeta med större 
arbetsuppgifter, vilket kan sägas vara kärnan i processorienteringen. Processorienteringen 
innebär att de traditionella arbetenas gränser flyttas så att färre icke-förädlande insatser be-
hövs för att foga ihop dem.  

Processorienteringen eliminerar alltså behovet av icke-förädlande arbete genom att utöka ar-
betsuppgifterna för dem som utför det förädlande arbetet. En annan följd av processföränd-
ringen är ett behov av enkla och slanka processer, vilket åskådliggörs i figuren nedan.105 Ytter-
ligare en följd är att de alltmer komplexa arbetsuppgifterna kräver komplexa, tänkande me-
darbetare som tar ansvar för sina handlingar för kunden och för organisationens värdeskapan-
de106.   

 

                                                 
104 Hammer, M (1996)  
105 Ibid  
106 Willoch, B-E, (1994)  
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Figur 3:5 Övergång till processtyrning Källa: Willoch, B-E (1994) Omarbetad 
 

Traditionella organisationsstrukturer tar, vilket figuren ovan visar, i regel sin utgångspunkt i 
att medarbetarna är relativt enkla individer, både kompetensmässigt och ansvarsmässigt. Med 
detta som utgångspunkt blir ledningens traditionella roll att designa enkla arbetsuppgifter, 
som inte kräver för mycket tänkande eller utbildning. I takt med omvärldsförändringar och 
allt mer komplexa produkter och tjänster har det emellertid blivit nödvändigt med komplice-
rade processer, vilket den traditionella organisationsstrukturen inte är anpassad efter. Konten-
tan har blivit förseningar, kvalitetsbrister och dyra processer som inte har varit värdeskapande 
för kunderna. Dagens processtyrning, där fokus ligger just på att maximera det kunduppfatta-
de värdeskapandet samtidigt som processkostnaderna minimeras, tar istället sikte på snabbhet, 
precision, flexibilitet och hög kvalité.107 Detta görs genom enkla och slanka processer, vilka 
kräver komplexa arbetsuppgifter och komplext tänkande individer som tar ansvar för sina 
handlingar, kunden och för organisationens värdeskapande. Processorienteringen eliminerar 
behovet av icke-förädlande arbete och skapar effektivt kundvärde108.  

När enkla arbetsuppgifter ersätts av komplexa sådana krävs, som figuren ovan visar, även att 
enkla människor utbyts mot mer komplexa sådana. För att kunna hantera hela denna ökade 
komplexitet, som ovan beskrivs i texten, krävs en motsvarande utveckling av de individer som 
involveras. Hammer ser denna situation som att det inte längre finns möjlighet att utnyttja 
icke-värdeskapande tid i organisationen, utan att det i processorienteringens regi gäller att 
vara kreativ under varje minut som är debiterbar för företaget109. För medarbetaren har därmed 
helt nya roller vuxit fram, vilket redogörs för nedan. 

3.3.3 MEDARBETARENS NYA ROLL VID PROCESSORIENTERING 
Med processorienteringen följer nya roller för medarbetaren. Denne förväntas att arbeta i team 
snarare än att tillhöra en given avdelning. Vidare utvidgas medarbetarens befogenhet samti-
digt som arbetsförloppet blir mer självstyrande än styrt uppifrån.110 Teamarbetet medför att 
arbetsuppgifter som tidigare utfördes av olika specialister istället utförs av teamet som numera 
ansvarar för hela flödet från starten till slutet. I den funktionsorienterade organisationen in-
volverade slutförandet av detta flöde flertalet olika avdelningar vilket var både ineffektivt och 
även i många fall innebar ett icke-värdeskapande för kunden.111 

                                                 
107 Ibid  
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109 Ibid 
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Arbetsuppgifterna har således blivit mer komplexa och flerdimensionella samtidigt som det 
egna ansvaret för den anställde har ökat. Medarbetaren förväntas att utöver sin arbetsuppgift 
även ta ansvar för processens resultat och förändringsarbetet kring denna.112 Teamet som inne-
fattar medarbetaren måste därför ges befogenhet att inom vissa givna ramar fatta relevanta 
beslut. En viktig förutsättning för att ge denna befogenhet är att medarbetarna är väl inför-
stådda i sin egen process, hur denna utgör en del av helheten samt vilka strategiska mål som 
faller på denna.113  

En konsekvens av denna utökade befogenhet är att behovet för en yttre styrning och samord-
ning minskar. Behovet av chefer reduceras således eftersom både arbetsuppgifternas innehåll 
och medarbetarens egna ansvarstagande ökar. Orsaken bakom detta minskade behov av chefer 
som styr och fördelar arbetet kan förklaras genom att gränser mellan olika avdelningar eller 
individer försvinner eftersom samordningen integreras i det operativa arbetet.114  

Arbetsuppgifterna i den processorienterade miljön karaktäriseras av att ha blivit både mer och 
mindre väldefinierade. Arbetsuppgifterna har blivit mer komplexa vilket talar för att de är 
svårare att definiera. Samtidigt innebär processorienteringens fokus på hur saker och ting ut-
förs att många aktiviteter blir mer tydliga och förutsägbara. Detta medför att arbetsuppgiften 
förstås genom att en förståelse för processen och de aktiviteter som denna består av etableras 
och ur detta hänseende blir arbetsuppgiften mer väldefinierad.115  

Samtidigt som processorienteringen kan anses berikande för medarbetaren, genom att denne 
stimuleras av det utvidgade ansvaret, har även en stor del av den kritik som utformats kring 
processorienteringen fått sin grund i detta för medarbetaren uppgraderade krav. Det föreligger 
en risk för att det berikande syftet istället leder till ett utarmande av medarbetaren.116 Över-
gången från traditionell styrning till processorienterad styrning kan därför upplevas på olika 
sätt och med olika känslor. Medan en del individer betraktar en sådan övergång som spännan-
de och utvecklande kommer därtill många att betrakta den som ett hot117. Detta leder oss fram 
till implementeringen av processtyrning och hur viktig denna fas är då den lägger grunden till 
en framgångsrik processorientering.  

3.3.4 IMPLEMENTERING AV PROCESSTYRNING 
En framgångsrik styrning och utveckling av en verksamhet utifrån processorientering, ställer 
stora förändringskrav inom en rad områden. Därför är det mycket viktigt att man är uppmärk-
sam och går noga tillväga i implementeringsfasen. Det är här förutsättningarna för en fram-
gångsrik processorienterad organisation läggs. Särskilt viktigt är det att hänsyn tas till följande 
sex punkter, vilka samtliga är hämtade från Rentzhog: 

1) Skapa en vision för vad organisationen vill uppnå med processarbetet 

En gemensam vision och målbild för vad organisationen vill uppnå med processarbetet är 
mycket viktigt för att överhuvudtaget kunna nå någon form av processorientering. Kan man 
inte enas om ett mål är sannolikheten att misslyckas med att nå dit mycket stor. Företagets 
orientering mot processtyrning riskerar då att stanna av en bit på vägen, vilket mycket väl kan 
vara ett mycket sämre tillstånd än utgångsläget. Det är således av stor vikt att definiera och 
kommunicera vad man vill uppnå med processtyrningen. 
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2) Identifiera och namnge organisationens huvudprocesser 

Liksom att skapa en vision för vad organisationen vill uppnå med processarbetet är det viktigt 
att identifiera och namnge organisationens viktigaste huvudprocesser då det är utifrån dessa 
huvudprocesser som verksamheten ska styras. Företagets strategier och vision ska vara tätt 
sammankopplade med huvudprocesserna och valet av huvudprocesser syftar just till att upp-
fylla företagets överordnade mål och strategier. Det är främst två överordnade mål som valet 
av huvudprocesser syftar till att uppfylla. För det första ska en huvudprocessmodell ligga till 
grund för en kundorienterad styrning och förbättring av verksamheten. Detta sker genom att 
måldelning utifrån huvudprocesserna förbättrar kundfokuseringen och minskar risken för sub-
optimering. För det andra ska valet av huvudprocesser ge en samlad förståelse för, hur olika 
delar av organisationen tillsammans genom ett tätt samarbete uppfyller verksamhetens över-
ordnade mål. Sist men inte minst är det viktigt att tänka igenom valet av samtliga huvudpro-
cesser från allra först början, eftersom det är högst problematiskt att i efterhand bryta upp hela 
värdekedjan. 

3) Organisera processtyrningen 

Att definiera organisationens huvudprocesser leder emellertid inte automatiskt till en ny styr-
ning, utan medarbetarna på alla nivåer måste även invigas i den nya processorganisationen. 
En viss infrastruktur bestående av bl.a. processägare, delprocessägare, processtyrgrupper och 
andra deltagare är nödvändig för att organisera processtyrningen optimalt.  

4) Skapa nödvändig förståelse för processerna i hela organisationen 

Målet med processtyrning är att få processynvinkeln att slå igenom på alla nivåer i organisa-
tionen. Avsikten är bl.a. en ökad förståelse för hur var och ens arbete förhåller sig till över-
ordnade huvudprocesser. Detta gör det nödvändigt att utveckla förståelsen för och samspelet 
mellan leverantörer, processer och kunder, se figur 3.4 ovan. I och med att det är själva tän-
kandet och förståelsen för processer hos medarbetarna som utgör grunden för processorienter-
ingen är det ytterst centralt att poängtera vikten av att hela organisationen är införstådd och 
känner sig betydelsefulla.  

5) Analysera, förändra och omdesigna processer kontinuerligt 

En av grundtankarna med processtyrning är att företaget kontinuerligt ska analysera, förändra 
och omdesigna processerna för att ständigt förbättra dem. Detta för att kunna anpassa sig till 
nya kunder, konkurrenter och kontinuerliga förändringar i omvärlden. Denna förbättring och 
förändring kan ske antingen genom att utveckla den pågående processen, processförbättring, 
eller genom att omkonstruera den på nytt, process omdesign. Valet beror på omvärlden och i 
vilken grad denna utvecklas och förändras. Detta leder oss in på den sista punkten. 

6) Få processorienteringen att genomsyra hela organisationen 

Sist men inte minst är det viktigt att få processorienteringen att genomsyra hela organisatio-
nen. Implicit handlar det om att processynvinkeln ska glida in som en naturlig del i det dagli-
ga arbetet. En sådan utveckling kräver förändringar inom en rad områden som t.ex. ledarens 
roll, verksamhetsstyrningen och planeringen.118 
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3.4 DET ORGANISATORISKA SAMMANHANGET 
Processorienteringens syfte och tankegångar kring vad denna ska åstadkomma har redogjorts 
för ovan. En övergång till processorientering har visat sig innebära en relativt radikal för-
ändring. Flera aspekter inom det organisatoriska sammanhanget måste anpassas eller för-
ändras. För att processerna ska bli synliga krävs en organisatorisk omstrukturering. Det nya 
arbetssättet med ett djupare ansvar ställer nya krav på medarbetarna och inte minst då även på 
ledarna som i sin tur behöver nya metoder eller redskap för att idka en effektiv styrning i den 
nya miljön som processorienteringen medför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:6 Det organisatoriska sammanhanget Källa: Samuelson, L A (2001) Omarbetad 
 
Resterande del av kapitlet kommer att ägnas åt att redogöra för den förändring som var och en 
av de tre aspekterna i figur 3:6 kräver för att agera ur ett processorienterat synsätt. Vi väljer 
att utgå från organisationsstrukturen då detta motsvarar det egentliga första steget av ovan-
stående uppräknade implementeringssteg. Detta eftersom vår uppsats syftar till att utreda det 
organisatoriska sammanhangets anpassning till processorientering i ett skede som ligger efter 
att förändringsbeslutet, vilket är det första steget, är taget. Således börjar anpassningsfasen i 
strukturen enligt ovanstående resonemang. 

3.4.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 3:7 Organisationsstrukturen som del i det organisatoriska sammanhanget Källa: Samuelson, L A (2001) 
Omarbetad 
 

Företag och organisationer skapar värde för kunden genom att utföra ett antal processer. Pro-
cesserna grupperas i olika kategorier efter vilket syfte de fyller. Olika författare på området 
använder sig av något annorlunda begrepp och omfattning för att definiera dessa kategorier119. 
Huvudsakligen åsyftas emellertid en indelning efter processer som kan anses som primära 
eller stödjande. Lindvall menar att en vanlig utgångspunkt för att kategorisera och definiera 
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ett företags processer är att utgå från organisationens strategiska inriktning och kategoriserar 
processerna såsom huvudprocesser och stödjande processer. Huvudprocesserna ska ge utryck 
för det som strategin finner viktigt och prioriterat medan de stödjande processerna tillsam-
mans ska möjliggöra eller så att säga understödja företagets huvudprocesser. 120 Huvudproces-
serna är övergripande och löper genom hela företaget. De börjar med ett kundbehov och slutar 
med leverans av vad kunden vill ha. Huvudprocesserna består i sin tur av delprocesser, vilka 
kan variera till antalet. Varje delprocess består av ett antal aktiviteter, vilka karaktäriseras av 
väl avgränsade och enskilda uppgifter som utrycks av olika aktiviteter. Värdekedjan byggs 
upp av samtliga dessa aktiviteter. Rentzhog beskriver en liknande kategorisering utifrån en 
tänkt infrastruktur som ett företag måste etablera vilken han kallar för kärnprocessmodellen, 
där huvudprocesserna benämns såsom kärnprocesser. Fortsättningsvis kommer vi emellertid 
att använda oss av begreppet huvudprocess när vi åsyftar de primära processerna. Detta efter-
som vårt studerade objekt använder sig av denna benämning. Även om vi använder oss av 
Rentzhogs modell, anser vi att valet av denna benämning underlättar den fortsatta framställ-
ningen av detta arbete. 

Vidare beskriver Rentzhog vikten av att etablera denna nödvändiga infrastruktur utifrån vet-
skapen om att flertalet organisationer leds och utvecklas i samklang med deras formella orga-
nisationsstruktur. Ansvar för att leda och utveckla organisationer har normalt alltid varit till-
delat avdelningar och funktioner och inte tvärfunktionella processer. Om det inte genomförs 
strukturella förändringar som skapar ett tydligt ägarförhållande och ansvarsförhållande till 
processerna, förblir den funktionella organisationsstrukturen den dominerande ramen för led-
ning och styrning av processerna. Av denna anledning menar Rentzhog att en nödvändig inf-
rastruktur måste etableras för att processorienteringen ska fungera inom en organisation. Inf-
rastrukturen innebär att nya roller och strukturer måste definieras för att ägandeskap av pro-
cesserna ska uppstå. Infrastrukturen bör omfatta fem olika element; processägare, processtyr-
grupper, samordnade roller och forum, stödjande processer och forum samt problemlösnings-
grupper, vilka åskådliggörs nedan.121 
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Figur 3:8 Kärnprocessmodellen Källa: Rentzhog, O (2000) Omarbetad 
 

Processägaren 

Processägaren beskrivs av Harrington som den individ vilken av styrelsen fått i uppgift att 
vara ansvarig för att processen som helhet är både effektiv och målriktig122. Enligt Rentzhog 
bör även processägaren vara den som leder arbetet med kontinuerlig förbättring av processen. 
Detta innebär att processägaren ska utarbeta överordnade mål samt involvera och engagera 
medarbetarna för att förbättra deras respektive del av processen. Processägarens uppgift blir 
även att styra utvecklingen mot ett process- och kundorienterat förhållningssätt på så vis att 
detta inkorporeras i det dagliga arbetet för medarbetarna som utför processen.123 

När organisationen tillsätter huvudprocessägare utgör tilldelningen av dennes status ett kri-
tiskt inslag för hur starkt organisationen vill signalera processorienteringstänkandet. Detta är 
av betydelse eftersom processägarna bör ha en hög status genom att uppfyllelsen av organisa-
tionens mål primärt är beroende av huvudprocesserna. Processägaren bör därmed uppta en 
plats i ledningsgruppen direkt under VD. Rentzhog beskriver vidare huruvida denna föränd-
ring som verkar så enkel i teorin kan bidra till komplikationer i verkligheten. Detta eftersom 
den existerande organisationen oftast inte är lämpad för processorientering. Att bestämma 
huvudprocessägarens status blir därmed ett sätt att avgöra hur starkt processynvinkeln ska 
framhävas i organisationen och därmed även en indikator över hur mycket energi som ska 
läggas för att anpassa eller förändra andra aspekter i organisationen. Ytterligare ett skäl till att 
så tidigt som möjligt avgöra och kommunicera processägarnas status är att förändringar av det 
här slaget skapar oroligheter och ovisshet angående titlar och ansvar i organisationen124.  

En huvudprocessägare bör ha kännedom om processerna och ska helst redan vara starkt in-
volverad i processen ifråga innan tillsättningen för att på bästa vis kunna bidra till processori-
enteringens välgång. Kvalitéer som bör utmärka en huvudprocessägare är därför potential till 
att leda och inspirera samt potential till att hantera konflikter och personliga motsättningar. 

                                                 
122 Harrington (1993) i Rentzhog, O (2000) 
123 Rentzhog, O (2000) 
124 Hammer, M (1996)  
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Eftersom huvudprocessägaren ska kunna genomföra förändringar i hela processen för att kon-
tinuerligt kunna förbättra denna bör denne även vara en individ med stark auktoritet.125 

Delprocessägare 

Delprocesserna motsvarar huvudprocesserna, om än på en lägre nivå. Delprocessägaren ska 
således se till att processen leds och förbättras i sina enskilda delar. Genom att inte utse del-
processägare skulle huvudprocessägaren få en alltför omfattande arbetsuppgift genom att 
denne då även skulle behöva arbeta i två dimensioner. En annan fördel, utöver reducering av 
arbetsbelastningen för huvudprocessägaren, är att processarbetet förs ner i organisationen. 
Detta medför även att de operativa delarna involveras på ett mer indirekt sätt i process-
orienteringen.126 

Processtyrgrupper 

För att styra och utveckla en huvudprocess är det viktigt att etablera ett tvärfunktionellt sam-
arbete mellan de involverade som representerar samtliga delar av processen. Processtyrgrup-
pen bildar detta samarbete och dess syfte är att planera och samordna förbättringsarbetet. 
Gruppens medlemmar ska inte bara ha god kännedom om deras egen del av processen utan de 
ska även ha tillräcklig befogenhet för att kunna ändra arbetsgången, dvs. sättet som processen 
fungerar efter. Dess syfte för processen motsvarar således ledningsgruppens betydelse för 
organisationen.127 

Samordnade roller och forum 

Att enbart betrakta och analysera varje enskild huvudprocess för sig är otillräckligt. Sam-
ordnade roller och forum syftar till att skapa en överblick av de enskilda huvudprocessernas 
inverkan på varandra. För detta element ska en särskild styrgrupp tillsättas. Styrgruppen ska 
bestå av respektive huvudprocessägare, den administrativa ledningen men även av en projekt-
ledare. Denna styrgrupp ska verka för att de övergripande strategierna implementeras och 
fullföljs samt att processorienteringen utvecklas i önskvärd riktning. Styrgruppen ska även 
motverka suboptimeringsproblematiken genom dess förmåga att se huvudprocesserna på en 
högre nivå. Förutom att förhindra suboptimering, som innebär negativa effekter på andra pro-
cesser, ska styrgruppen identifiera positiva effekter, synergier där en process kan medföra 
förbättringar i en annan process.128 

Övergången till processorientering innebär för de flesta organisationer att omfattande för-
ändringar måste göras inom flertalet organisatoriska aspekter. Detta ställer krav på god plane-
ring samt en god implementering av planerna. I situationer likt den ovan utmålade, där större 
förändringar krävs, finns det ett behov av att tillsätta en projektledare då denne har en större 
insikt i huvudprocesstyrning. Vissa författare menar att större förändringar har små möjlighe-
ter att uppnå framgång om en projektledare inte finns129. 

 

Stödjande roller och forum 

För att stödja processtyrgruppen krävs ett antal stödfunktioner. Dessa funktioner beskriver 
Rentzhog som tre olika roller; hjälparen, specialisten och dokumenteraren.130 

                                                 
125 Harrington (1993) i Rentzhog, O (2000) 
126 Rentzhog, O (2000) 
127 Rentzhog, O (2000) 
128 Ibid 
129 Benjamin, R I; Lewis E (1993) i Rentzhog, O (2000) 
130 Rentzhog, O (2000) 
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Hjälparen stödjer processtyrgruppen genom att fokusera på hur gruppen fungerar och vilka 
metoder den använder. Denna funktion besitter en djupare kunskap kring metoder för process-
styrning samt gruppdynamik och effektivt samarbete. Funktionen syftar även till att ge åter-
koppling till styrkor och svagheter i processtyrgruppens arbetssätt. Vidare syftar funktionen 
till att sprida erfarenhet mellan de olika processernas styrgrupper och blir således en viktig 
faktor för utvecklingen av en lärande organisation genom att den bidrar till kunskaps-
överföring. Detta ska bidra till en snabbare utveckling så att efterföljande processtyrgrupper 
snabbare når ett motsvarande resultat. 

Att analysera, förbättra och omdesigna processer kräver kunskap inom flertalet olika områ-
den, vilka alla inte kan återfinnas hos en specifik processtyrgrupp. Specialistfunktionen ska 
bidra med dessa kunskaper som ofta innefattar IT-stöd för simulering av nya processlösningar 
samt statistiker som sköter insamling och bearbetning av data. 

Dokumenterarfunktionen syftar till att avsluta den kartläggning av ett specifikt processarbete 
som processtyrgruppen påbörjat. Detta för att etablera standardiserade beskrivningar som alla 
ska förstå. Rentzhog bemöter denna funktion med en viss grad av ifrågasättande men menar 
att den finns etablerad i praktiken. Ifrågasättandet av denna funktion grundar sig på att denna 
kan ge upphov till överlappningar samt att uppdatering av processdokumentationen är resurs-
krävande och inte behöver överväga nyttan. 

Problemlösningsgrupper 

Ofta kan arbetet med förbättringar kräva en större insats än processtyrgruppen har möjlighet 
att prestera, vid sådana tillfällen kan det vara aktuellt att bilda en tillfällig problemlösnings-
grupp. Uppgiften eller problemet som ska lösas ska vara tydligt avgränsad där början och slu-
tet ska vara definierat.131 

Att fokusera på företagets processer innebär stora förändringar i hela organisationen. Anpas-
sas inte organisationsstrukturen för processorienteringen blir det svårare att kommunicera 
förståelsen över processerna. Den eftersträvade genomlysbarheten blir svårare att uppnå och 
processtänkandet riskerar att inte finna sin väg ner i organisationen till den operativa nivån. 
Infrastrukturen som utmålats ovan är således i det närmaste en väsentlighet, rent utav en av de 
förutsättningar som processorienteringen kräver. Processorienteringen sker, till skillnad mot 
den vertikala styrningen, i huvudsak på operativ nivå132, varför det således blir viktigt att pro-
cesstänkandet förmedlas ner i organisationen genom exempelvis tillsättandet av delpro-
cessägare. Ovan nämndes huruvida processorienteringen kritiserats för utarmande av medar-
betarna i organisationen. Förespråkare för processorientering menar emellertid att de flesta 
individer i en organisation strävar efter att utföra ett gott arbete men att det istället är före-
komsten av bristfälliga strukturer som kan försvåra denna strävan133. Infrastrukturen utgör ett 
av de större bidragen som kan reducera förekomsten av bristfälliga strukturer.  

3.4.1.1 MATRISORGANISATIONEN - ETT LED I PROCESSORIENTERINGEN 
Som en följd av en etablering av den infrastruktur som Rentzhog förespråkar i en funktionell 
organisation är det vanligt att en matrisorganisation uppstår. Det innebär att en ny dimension 
tillförs den existerande strukturen, dock utan att det behöver innebära att organisationen är 
processorienterad. Snarare hamnar organisationen i ett slags mellanläge där den visserligen 
kan dra nytta av både processorienteringens och den funktionella organisationens fördelar, 
men mest troligt är att det blir en dålig kompromiss.134  

                                                 
131 Rentzhog, O (2000) 
132 Ibid 
133 Lindvall, J (2001) 
134 Rentzhog, O (2000) 
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Nilsson för ett resonemang utifrån organisationsteoretisk litteratur vilken han menar är starkt 
kopplad till tankarna med processorientering. Resonemanget leder fram till en matris-
organisation som lämplig organisationsstruktur vid processorientering. Lämplig eftersom 
denna inbegriper den nödvändiga graden av integration samt det ökade koordineringsbehov 
som detta medför.135  

Möjligheten till att integrera i en organisation är beroende av hur pass differentierad organisa-
tionen är. Ju mer differentierat, desto svårare är det att upprätthålla integrationen.136 Lindvall 
menar att matrisorganisationens användande av flera dimensioner medför olika brytpunkter 
där de skilda ansvarsområdena möts. Detta möte ska resultera i s.k. kreativa konflikter som 
skapar information utifrån vilken de ansvariga gemensamt ska fatta beslut.137 En mer differen-
tierad organisation kommer leda till att det uppstår mer konflikter mellan beslutsfattare från 
olika avdelningar eftersom fattandet av gemensamma beslut blir svårare då närmandet av pro-
blemet sker utifrån olika referensramar.138  

I praktiken har matrisorganisationen trots sina givna teoretiska fördelar funnits svår-
hanterbar139. Detta har visat sig genom att flertalet företag har avvecklat eller starkt modifierat 
denna organisationsstruktur140. Den tydligaste kritiken som lyfts fram mot matris-
organisationen är problemet med de konflikter som uppstår mellan processägare och funktio-
nella chefer. Dessa tänkta kreativa konflikter, som strukturen ska medföra genom dess flerdi-
mensionella karaktär, har snarare i praktiken visat sig leda till tungroddhet samtidigt som den 
önskade konstruktiviteten inte uppnåtts. Rentzhog menar emellertid att alla organisations-
former ur en praktisk synvinkel kan kritiseras. Vidare säger han att stora delar av den kritik 
som riktats mot matrisstrukturen är generell mot strukturen och inte vållar lika stor skada vid 
dess användning i en processorienterad struktur.141 Istället beror kritiken mot strukturen på att 
det processorienterade synsättet inte i tillräcklig utsträckning inkorporerats i organisationen. 
Detta kan ta sig uttryck genom att den funktionella dimensionen fortfarande är den domine-
rande medan processorienteringen bara utgör ett begrepp, vilket används för att driva igenom 
förbättringar. I flertalet fall har även huvudprocesserna definierats efter de tidigare funktio-
nerna i alldeles för hög grad.142 Således blir huvudprocessernas innebörd allt för närbesläktade 
med funktionerna istället för med strategin, vilken ska vara huvudprocessernas egentliga ut-
gångspunkt. Lindvall lyfter även fram problematiken genom att konstatera att ett styrtänkande 
som varit vägledande för många företags organiserande under nära ett sekel inte kan ersättas 
helt och fullt ut på ett fåtal år143. Vissa av organisationsformens nackdelar härrör sig således 
inte till dess lämplighet som struktur för processorienteringen utan tar sin grund i problemati-
ken som lättast utrycks genom talesättet; "det är svårt att lära gamla hundar att sitta". 

Att organisera för processtyrningen har visat sig innebära en radikal förändring mot den funk-
tionella strukturen. Ovan har även beskrivits huruvida processorienteringen innebär en drama-
tisk förändring av arbetsgången och hur detta i sin tur medfört en förändring av medarbetarens 
arbetsuppgifter. Dessa förändringar sades även medföra att behovet av chefer reducerades. 
Mot denna bakgrund kan det tyckas vara logiskt att även chefernas och ledarnas roller i den 
processorienterade organisationen förändras, vilket kommer att behandlas nedan.  

                                                 
135 Nilsson, G (2003)  
136 Lawrence; Lorsch (1967) i Nilsson, G (2003)  
137 Lindvall, J (2001)  
138 Lawrence; Lorsch (1967) i Nilsson, G (2003)  
139 Lindvall, J (2001)  
140 Ibid  
141 Rentzhog, O (2000)  
142 Ibid  
143 Lindvall, J (2001)  
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3.4.2 STYR- OCH LEDNINGSFILOSOFI 
 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 3:9 Styr- och ledningsfilosofin som del i det organisatoriska sammanhanget Källa: Samuelson, L A (2001) 
Omarbetad 
 

Ett grundläggande element som karaktäriserar olika ledningsfilosofier, eller tillika styrfiloso-
fier, är vilken grad av styrning som tillämpas. Målstyrning och direktstyrning utgör i detta 
sammanhang två extrempunkter till varandra. Givetvis återfinns emellertid även olika mellan-
former till dessa extrempunkter. Målstyrningen inbegriper fokus på själva målet och en hand-
lingsfrihet till att nå målet. Direktstyrningen kan i sin tur jämställas med en form av regelstyr-
ning där fokus ligger på vad som ska göras och inte på vad som ska uppnås.144  

För den processorienterade styrningen ser emellertid både Nilsson och Lindvall ytterligare en 
dimension. Nilsson har med sin studie funnit att styrningen tenderar att övergå till mer lösare 
och mindre detaljerade former vilket även stödjer andra forskares uppfattning. Med detta me-
nas att styrning genom värderingar och kultur blivit viktigare. Denna styrning kallar han för 
meningsstyrning, han har dock även funnit att processorientering kan innebära en ökad beto-
ning mot regelstyrning. Regelstyrning har, enligt Nilsson, emellertid en något annorlunda 
innebörd där han liknar detta vid att man inte bara definierar processens input och output utan 
även hur en process ska gå till. Båda dessa observationer ser han emellertid som skilda från 
målstyrningen, där meningsstyrningen kan sägas hamna utanför de tidigare nämnda två ex-
trempunkterna och regelstyrningen, enligt Nilsson, kan utgöra en mellanform eftersom både 
målet och vägen till målet betonas.145  

Lindvall kan sägas ge medhåll till Nilssons sistnämnda form men ser ändå processtyrningen 
som en dimension utanför extrempunkten målstyrning. Målstyrningen är otillräcklig eftersom 
denna anses ge en alltför ensidig betoning på slutmålet vilket medför en acceptans av okun-
skap om hur arbetet utförs i enheten. Lindvall menar vidare att den prestationsorientering som 
kännetecknar målstyrningen fortfarande är viktig men att det måste göras ett tillägg med in-
formation och kunskap om hur arbetet utförs. Med andra ord ska både målet och vägen till 
målet, där det sistnämnda syftar till kunskap om processerna, känneteckna ledningsfilosofin i 
en processorienterad organisation.146 Det medhåll som Lindvall kan anses ge till Nilssons sist-
nämnda observation, omfattar nödvändigtvis inte föreställningen om att en processorienterad 
styrning blir mer detaljerad. Det är snarare kunskapen om processerna som lyfts fram, inte 
detaljrikedomen. 

Ledarna i en processorienterad organisation måste således göra vissa omfokuseringar. Även 
om resultatet alltid förblir en viktig faktor att uppmärksamma för ett företag, ställs i process-
organisationen krav på en mer delad fokusering. Detta innebär att resultatet givetvis ska vara i 
åtanke men att den egentliga uppmärksamheten flyttas mot processen. Ledare kan dessutom 

                                                 
144 Samuelson, L.A (2001) 
145 Nilsson, G (2002) 
146 Lindvall, J (2001) 
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inte fortsätta att enbart koncentrera sig på deras egna områden utan måste istället agera som 
medspelare som strävar efter att leda och utveckla verksamhetens processer. Ledarens uppgift 
blir således inte bara att uppnå ett resultat utan även att uppnå detta genom att styra och ut-
veckla väl fungerande processer som även i framtiden tillförsäkrar goda resultat. Samtidigt 
som syftet med empowerment etableras i organisationen måste ledarens roll som styrande 
kraft omarbetas till en stödjande roll som ”lagets coach”. Uppgiften som tillfaller ledaren blir 
således mer orienterad mot att sporra varje individ eller team till att göra sitt yttersta.147  

Ledaren måste dessutom skapa förutsättningar för att en nyfikenhet och vilja till att lära mer 
om processerna finns etablerad. Om inte ledaren introducerar en sådan processorienterad kul-
tur blir det svårt att skapa kontinuerliga förbättringar av processerna. Således måste ledarens 
roll även innefatta stödjande av inlärning och utbildning såväl på organisatorisk som på indi-
viduell nivå.148 

Mot bakgrund av ovan förda resonemang innebär ledarens roll i en processorienterad organi-
sation att skapa förutsättningar för fem huvudsakliga aktiviteter;149 

! Systematisk problemlösning 

! Experimentera med nya metoder 

! Dra lärdom av egna erfarenheter och av historik 

! Dra lärdom av andras erfarenheter genom best in practise, dvs. genom benchmarking  

! Sprida kunskap och erfarenheter genom hela organisationen 

Ledarens förändrade roll utrycks även genom att poängtera skiftet av vad som utgör kritiska 
resurser i organisationen. Traditionellt sett har kapital betraktats som organisationens mest 
kritiska resurs. Effektiv styrning syftade således tidigare till att utveckla styr och kontroll-
former. Med processorienteringen omfokuseras styrningen till att omfatta styrning av den 
positiva sidan av intjäningen, nämligen att styra efter hur man skapar värde för kunden. Kun-
skaper blir således den nya kritiska resursen. Processorganisationen måste skapa en kunskap 
över vad som skapar värde för kunden och hur organisationen kan tillfredställa dennes behov. 
I motsats till kapital får kunskaper större betydelse när de används och styrs på operativ nivå. 
Centraliserade styrformer måste därför ersättas med mer stödjande och stimulerande styrfor-
mer. Även om det coachande ledarskapet är av högsta betydelse vid processorientering, kan 
en ledare inte enbart förlita sig till denna form. Den utökade befogenheten som empowerment 
har bidragit till kan i vissa lägen inte utgöra ett substitut för beslutsfattande. Detta gäller ex-
empelvis vid snabba beslut eller beslut som kräver strategisk erfarenhet och kompetens. Att 
finna en välavvägd balans mellan empowerment, dvs. medbestämmande och effektivt besluts-
fattande blir således nyckeln till ett välfungerande ledarskap.150 

Den processorienterade organisationens behov av att etablera tvärfunktionella grupper för att 
arbeta i team innefattar även de högre nivåerna i organisationen. Rentzhog beskriver detta 
som ett svårfångat moment, till stor del på grund av ledare ofta har en lång erfarenhet av att 
agera i funktionella organisationer och att deras föreställningsramar är svåra att förändra. 
Många år i en stark funktionell organisationsstruktur har medfört att ledare inte bara styr utan 
även tänker funktionellt. Att fungera i ett team kommer att medföra konflikter, som yttrar sig i 
att ledarna fortfarande tankemässigt lever kvar i funktionsansvarets innebörd av att skapa re-

                                                 
147 Rentzhog, O (2000) 
148 Ibid 
149 Garvin,  D A (1993) i Rentzhog, O (2000) 
150 Bartlett, C A; Ghosal, S (1995) i Rentzhog, O (2000) 
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sultat för det egna området. Detta kan medföra att konkurrens om resurserna, istället för sam-
arbete, uppstår.151 

Processorienteringen har omdefinierat ledarnas roller som ett led i att medarbetarens arbets-
uppgifter skiftat karaktär. De utvidgade arbetsuppgifterna som faller på medarbetarna innebär 
vidare att inga egentliga arbetsbeskrivningar kan göras tillämpliga. Utvecklingen har gått från 
fastare och mer detaljerade styrformer mot lösare och mindre detaljerade152. Istället för att 
poängtera vad medarbetarna ska göra handlar processorienteringen om att ledaren måste syn-
liggöra processerna och förmedla kunskap och förståelse för hur dessa fungerar. För att sprida 
denna kunskap, och för att skapa de förutsättningar som ovan lyftes fram, krävs inte bara nya 
kvalitéer och egenskaper hos ledare i organisationen utan även tillämpningen av nya metoder 
eller styrsystem, vilket leder oss till nästa moment i det organisatoriska sammanhanget. 

3.4.3 STYRSYSTEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:10 Styrsystem som del i det organisatoriska sammanhanget Källa: Samuelson, L A (2001) Omarbetad 
 

Ovan har beskrivits huruvida olika yttre faktorer påverkat den omvärld som organisationer 
verkar i och ställt krav på organisatoriska förändringar. När förändringar sker inom det orga-
nisatoriska sammanhanget som en organisation verkar i medför detta även ett behov av att 
anpassa styrningen153. Om då en organisation förändras till att bli mer kundfokuserad, mer 
integrerad i processerna och den funktionella graden blir lägre, framstår det som rimligt att 
även styrningen blir mindre inriktad på funktionerna, mer fokuserad på kunden och i högre ut-
sträckning ska syfta till att stödja integration. Processtyrning innebär således en kontinuerlig 
styrning för förbättring av processerna, vilket figuren nedan påvisar154. 

 

 
Figur 3:11 Harringtons figur för processtyrning Källa: Rentzhog, O (2000) 
 

Om anpassning av styrningen inte sker upplevs detta oftast som ett hinder för process-
orienteringen då en alltför vertikalt inriktad styrning inte är lämpad för detta ändamål. Viktiga 
delar i organisationens struktur som kontrollsystem, belöningssystem, rutiner och ledarstil 
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måste således anpassas för att undvika den vertikala styrningens inflytande155. Nilsson hänvi-
sar till flertalet olika studier som påvisar behovet av att anpassa styrningen. I vissa fall är en 
anpassning otillräcklig vid en sådan organisatorisk förändring som en processorientering in-
nebär och istället kan en förskjutning till andra former för att styra verksamheten bli nödvän-
dig. Inledningsvis har vi beskrivit huruvida processorienteringen sammankopplas med en 
mängd olika begrepp. Vissa författare menar att några av dessa utgör grunden för processori-
enteringen. TQM156 och ABC-metoden157 är exempel på sådana grundstenar. Sammantaget kan 
flertalet av dessa begrepp därför likställas med nya former för verksamhetsstyrning. Med den-
na uppsats har vi dock inte för avsikt att redogöra för vart och ett av dessa begrepp utan drar 
istället nytta av deras täta koppling till processorienteringen. Eftersom flertalet av dessa be-
grepp har byggt upp processorienteringen anser vi således att vi har fångat den samlade essen-
sen av dess innebörd genom att diskutera processorienteringen. Vi kommer emellertid att be-
handla ABC-metoden nedan för att illustrera riktigheten i det förda resonemanget.  

För att hantera processorienteringen krävs även en förmåga att hantera ett ökat informations-
flöde.158 Betydelsen av olika teknologiska informationssystem har för detta ändamål tilltagit. 
Nedan kommer dessa nya former, tillsammans med ABC-metoden, att redogöras för. Vi 
kommer även att redogöra för budgeten eftersom denna, sina brister till trots, ändå återfinns i 
många företag, samtidigt som denna fortsätter att hålla ett signifikant grepp över resurser och 
organisatoriskt beteende159. 

Mätningar – Processorienteringens hjärta 

Informationsbehandlingskapaciteten är ett viktigt faktum för processorienteringen. Även i den 
traditionella styrningen är uppfattningen att tillgång till information är väsentligt. Den tradi-
tionella styrningens behov av information är dock begränsad till ekonomisk information, me-
dan den moderna styrningen, processorienteringen, har en än högre ambition som syftar till att 
utveckla en bredare tillgång till bättre information. För detta krävs annorlunda användning av 
gamla metoder eller alternativt helt nya metoder. I processorienterade organisationer fästs stor 
betydelse av mätningar, vilket resulterat i att det ofta hävdas att mätningar utgör process-
orienteringens hjärta.160 Rentzhog menar att det är de utvidgade ansvarsområdena, vilka till-
faller medarbetarna och i synnerhet processägare, som har medfört ett behov av att utveckla 
nya mått. Dessa ska utvecklas för att tillförsäkra att processerna är effektiva och målriktiga 
samt därmed bidrar till en ökad förståelse över hur goda resultat skapas.161 

Mycket utvecklingsarbete har på senare tid handlat om att utveckla nya mätetal för företagens 
verksamhet. En viktig uppgift för företagens verksamhet är att skapa fokus för uppmärksam-
heten i företaget. Denna fokus brukar uttryckas genom att använda frasen ”det som mäts, det 
uppmärksammas”. Genom mätningar uppmärksammas med andra ord viktiga förhållanden, 
vilket medför att underlag för beslut skapas och dessutom att det etableras en grund för ge-
mensam orientering för företagets aktörer.162 

Lindvall beskriver att mätningarnas utveckling har genomgått tre steg, där det sista steget syf-
tar till att upprätthålla processorienteringens syften. Utvecklingen startade från att enbart till-
godose behov av statistik och fungera som en bekräftelse i efterhand. Det andra utvecklings-
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steget kopplades till målstyrningen, vilken innebar att målet, snarare än vägen dit, var av 
störst intresse. Mätningarna kopplades då till resultatet för att urskilja hur väl målet lyckades 
uppnås. I det tredje utvecklingssteget, vilket är aktuellt för processtyrningen, ökar intresset för 
att mätningen ska bidra till en ökad förståelse över hur goda resultat skapas.  

Decentraliseringsvågen har medfört att företagens olika enheter utvecklat specifika egenska-
per. Med processorienteringen blir det viktigare att till fullo kunna utnyttja de samlade kom-
petenserna, vilket innebär att betoningen på att identifiera och utveckla goda gemensamma 
arbetssätt ökar. Mätningarna ska vid processorientering utgå ifrån vilka processer och aktivi-
teter som finns i organisationen. Till skillnad från de tidigare stegen i utvecklingen ska mät-
ningarna nu uppmärksamma vägen till målet såväl som målet självt. Lindvall beskriver hur 
resultatet uppnåddes samt hur framtida resultat kan tänkas uppnås som två viktiga frågor. 
Vid processorientering är det av högsta betydelse att orientera företagets mätningar mot dessa 
två frågeställningar.163 Till dessa nya mätningar brukar ofta Balanced Score Card lyftas fram 
som ett lämpligt styrsystem. Tillägget som görs är att måtten sorteras under fyra olika per-
spektiv. I praktiken har det emellertid visat sig att företag ofta tillämpar tekniken på högst 
varierande sätt, ofta mycket skilt från Kaplan & Johnsons ursprungsmall164. Vi anser därför att 
en närmare redogörelse av tekniken inte är behövlig utan att det snarare är mätningarnas syfte, 
att mäta hur arbetsförloppet sker, som bör lyftas fram. 

För att mäta hur krävs att måtten som används i organisationen inte enbart är av finansiell 
karaktär165. Mått av finansiell karaktär faller in under benämningen ekonomiska mått166 och 
särskiljs från de icke-ekonomiska måtten vilka ofta sägs vara framåtriktade167. Tvärtom sägs 
de finansiella måtten vara bakåtriktade168 och speglar den traditionella styrningen. Använd-
ningen av enbart finansiella mått sägs ge missvisande signaler för kontinuerlig förbättring och 
innovation. Mätningen av hur kräver istället att både finansiella och icke finansiella mått an-
vänds och att sambanden mellan måtten är tydliga och befintliga.169  

Det är främst genom användningen av icke-finansiella mått som medarbetare på de operativa 
nivåerna i organisationen kan begripa innebörden av processerna. Detta på grund av att de kan 
relatera till dessa mått och då även se vilka åtgärder som krävs för att förbättra måtten.170 Måt-
ten har å andra sidan även betydelse för övriga nivåer i organisationen genom att dessa ska 
vara utbrytna ur de övergripande målen och strategierna som organisationen ställt upp171.  Så-
ledes hamnar de övergripande strategierna i fokus. 

Genom att utarbeta samband mellan de olika måtten uppmärksammas både vägen till målet 
och målet självt. Sambanden brukar omnämnas i termer av att måtten kan ha olika egenskaper 
i förhållande till varandra. Egenskaperna tolkas som att ett mått kan vara drivande, där detta 
påverkar ett annat måtts utfall. Den andra egenskapen är att betrakta som utfall dvs. att detta 
mått påvisar resultatet av förbättringar i det drivande måttet.172 Sammantaget kan etableringen 
av dessa samband sägas påvisa mätning av begreppet hur. 

Med processorientering blir det viktigt att identifiera och utveckla goda gemensamma arbets-
sätt. Detta görs genom att tillvarata de samlade specifika kompetenser som finns utspridda i 
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organisationen. Rent praktiskt löses detta genom att identifiera best in practise, dvs. genom att 
utnyttja olika former av benchmarking. Benchmarking är ett koncept av stor betydelse för 
processorienteringen och kommer att beskrivas närmre nedan. 

Benchmarking 

Genom den ökade insikten om arbetets utformning, som processorienteringen medför, ökar 
även möjligheterna till kunskapsöverföring från framgångsrika till mindre framgångsrika en-
heter inom organisationen. Eftersom processorienteringen strävar efter en kontinuerlig för-
bättring av processerna blir denna kunskapsöverförning betydelsefull. Benchmarking blir så-
ledes en viktig metod att använda sig av i den processorienterade organisationen. Ax et al 
menar att benchmarkingens användningsområden tillfaller just prestationsmätning och pro-
cesstyrning173. Garvin anser vidare att företagsledningen måste skapa förutsättningar för att 
möjliggöra benchmarking för att framgångsrikt kunna agera ur ett processorienterat hänseen-
de174. 

Genom att göra jämförelser med de bästa skapas initiativ till att genomföra nödvändiga orga-
nisatoriska förändringar. Lindvall liknar jämförelserna vid en kil som bryter in i ett ofta före-
kommande förändringsmotstånd. Med benchmarking ges inspiration till andra arbetssätt ge-
nom att visa att det faktiskt är möjligt att prestera bättre.175 Det finns alltså alltid något företag 
som i något avseende är bättre än det egna. Benchmarking handlar således om att göra jämfö-
relser, låta sig inspireras, lära av andra och ta efter i syfte att förbättra den egna verksamhe-
ten.176  

Processtänkandet underlättar möjligheterna till benchmarking, samtidigt som metoden även 
kan motverka syftet med processorientering. Att processorienteringen är bra för bench-
marking beror dels på att processorienteringens djupare intresse för hur arbete faktiskt utförs 
förbättrar möjligheterna att genomföra önskade jämförelser. Dels beror det på att företag, som 
trots att de i många avseenden är olika, till stor del ändå utför likartade processer, och då of-
tast stödprocesser, vilka kan jämföras med varandra. Att benchmarking kan motverka process-
orientering beror på att den kan ge upphov till intern konkurrens. Eftersom process-
orienteringen betonar samarbete, strävar den även efter att undvika intern konkurrens. Ur det-
ta synsätt anses det istället att konkurrensen är tillräckligt stark på de externa marknader som 
företaget agerar på. 

Lindvall menar vidare att benchmarking har fått stor betydelse i företag präglade av en de-
centraliserad struktur, eftersom denna struktur kännetecknas av likartad verksamhet och låga 
interna verksamhetsberoenden. Det är främst den interna benchmarking-formen som fått fäste 
i denna struktur. Vidare menar han att det finns mycket att vinna på att genomföra intern 
benchmarking, eftersom det i decentraliserade företag helt naturligt uppkommer olika lokala 
arbetssätt och praxis. Om då endast de främsta enheternas arbetssätt tillämpas finns många 
fördelar att vinna.177 

Genom benchmarking kan den processorienterade organisationen inhämta relevant informa-
tion som kan omvandlas till kunskaper. Ytterliggare en metod, eller egentligen ett område, 
som vuxit sig starkt i takt med processorienteringen är informationsteknologin, med integre-
rade affärssystem etc. Genom informationsteknologin kan informationen struktureras efter 
processer, vilket behandlas i nästa avsnitt. 
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Teknologins förhållande till benchmarking 

Vid processorientering lyfts styrningen av processerna ofta fram som en kritisk aspekt och 
flera författare menar därmed att styrningen behöver anpassas. En förändrad verksamhets-
styrning ställer i sin tur krav på informationsstödet, då detta är nära knutet till styrningen. 
Kravet på att hantera ett ökat informationsflöde på ett effektivare sätt medför ett större behov 
av teknologiskt stöd. Andersson hänvisar till ett konsultbolag, vars representanter menar att 
ett flertal företag, som har försökt att processorientera utan att skapa mätsystem för processer-
na, misslyckats att skapa väl fungerande processer. Argumentet bakom detta är att det, då man 
inte mäter, är omöjligt att uttyda om man är på rätt väg eller inte.178 

Kopplingarna mellan styrningen och informationsstödet utgörs dels genom att informations-
stödet för mätsystemet medger framtagande av mätetal och dels genom att informationsstödet 
för processen innehåller verktyg och utbildningsmaterial. Avsikten är att både mätsystem och 
processutformning ska påverka personers perspektiv på vad som är viktigt i verksamheten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:12 Samband mellan styrning och informationsstöd Källa: Lundberg, M (2000) 

Genom informationsstödet, menar Lundberg, att en bättre bild av hur den egna verksamheten, 
delen, är kopplad till andra verksamheter, helheten, kan uppnås179. Kopplingen är som bekant 
ett viktigt inslag i processorienteringen. 

Hammer & Champy menar att informationsteknologin fungerar som en dörröppnare och att 
det är den snabba utvecklingen av tekniken som möjliggör en utveckling av helt nya och ef-
fektivare processer.180 Vidare nämner Hammer & Champy två aspekter som är av betydelse 
för den nya teknologins inverkan på företagets styrning. Den ena aspekten utgörs av att in-
formation kan finnas tillgänglig på ett flertal ställen samtidigt, genom exempelvis före-
komsten av gemensamma databaser. Utvecklingen är här av stor betydelse för framväxten av 
de viktiga integrerade affärssystem som allt fler företag använder sig av. Den andra aspekten 
utgörs av att den nya tekniken upphäver skillnaderna mellan centralisering och decentralise-
ring, vilket implicit innebär att detta inte längre är ett val som företag måste göra. Med högre 
kapacitet och bättre kommunikationer skapas möjligheter att utnyttja centraliseringens och 
decentraliseringens fördelar samtidigt.181 

Informationssystemen medför vidare att chefernas informationsmonopol bryts då informatio-
nen görs lättillgänglig för alla. Baserat på att gemensam information både tillåts och upp-
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muntras medför detta ett meningsutbyte på samtliga nivåer i organisationen. Informations-
behovet i samband med processorientering, vilket de nya systemen ska bidra till, är att ge pro-
cessrelevant information och därmed skapa goda beslutsunderlag så att processerna kan be-
drivas rationellt och inte minst vidareutvecklas. Mer konkret handlar detta om funktioner för 
ökad processöverblick, simulering och optimering av processerna eller för att följa upp och 
presentera specifika mätetal. Ett problem som återfinnes med de kommersiella system som 
idag används är att de inte är anpassade för operativa team.182 

Lindvall menar emellertid att integrerade affärssystem, t.ex. SAP/R3, som nu vinner sprid-
ning, medför att processorienterade företag börjat strukturera information efter processer. För-
delarna med ett integrerat affärssystem som SAP/R3 är att mottagarna, det köpande företaget, 
får insikt om hur ledande företag har organiserat sitt arbete, vilket även borde underlätta för 
benchmarking. Det finns emellertid även en nackdel med systemens ökande inflytande. Infly-
tandet riskerar att omdefiniera systemens syfte så att de inte längre utgör ett stöd för verksam-
heten utan istället blir en tvingande kraft.183 

ABC-metoden 

Kundanpassning och nya verksamhetsfilosofier har förändrat arbetssätten i företagen. Det är 
ur denna förändring som behovet av ABC-metoden sägs ha vuxit fram. Detta på grund av att 
det på senare år har blivit allt mer uppmärksammat att se på kostnaders beroende av faktorer 
som inte relaterar till volym, en följd av att verksamheterna ökat i komplexitetsgrad.184  

ABC-metoden koncentrerar sig på aktiviteter och kostnadsdrivare där aktiviteter ersätter den 
traditionella omkostnadsposten och kostnadsdrivare ersätter fördelningsnyckeln. Med ABC-
metoden delas således företaget upp i mindre delar. Dessa benämns aktiviteter och utgör olika 
slags arbetsuppgifter eller arbetsmoment. Det är i aktiviteten som kostnaderna uppstår. Dessa 
kostnader bestäms av en s.k. kostnadsdrivare, vilken är ett sätt att kvantifiera de moment som 
aktiviteten innefattar. Detta innebär att en aktivitet kan ha flera olika kostnadsdrivare men 
även att kostnaderna med ABC-metoden i regel ses som rörliga.185   

Metoden har genomgått en utveckling från det att den startade som ABC-kalkylering till att 
omfatta en mer övergripande styrfilosofi. Utvecklingen beror till viss del på att ABC-kalkylen 
visade sig mer tillhöra tillverkningsindustrin samt att denna många gånger blev för komplex. 
ABC-kalkyleringen tenderade att bli för komplex genom att detaljnivån tog överhand vilket 
resulterade i att den viktiga helhetsöversikten gick förlorad. Metoden bröt således mot den 
ofta förordade principen om styrning, vilken beskrivs som enkelhet och begriplighet.186  

Styrfilosofin beskrivs som ABM, Activity Based Management, där metodens uppgift inte 
längre utgörs av att finna en riktig fördelning av kostnader, genom samband av kostnadsdriva-
re och aktiviteter, utan där fokus istället vilar på aktiviteterna. Med ABM är det viktigt att se 
det arbete som faktiskt utförs i organisationen, aktiviteterna, och hur dessa hanteras, manage-
ment, för att skapa värde för kunden. Där tidigare ABC-kalkyler syftade till att fördela en 
växande andel indirekta kostnader korrekt, har metoden vidareutvecklas till att istället se det 
väsentliga i att analysera vilka aktiviteter som skapar värde för kunden. Det är med andra ord 
de intäktsskapande sidorna som filosofin uppmärksammar.187 Vidare beskrivs denna filosofi 
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ha gett användarna en sådan förståelse över företagets processer att detta resulterat i att före-
tagen omstrukturerat organisationen efter processerna.188  

Utvecklingen har även medfört att budgeten har anpassats efter kalkyleringen. Denna budget 
kallas för aktivitetsbaserad budget, ABB, och ska enligt teorin fungera på så vis att den infor-
mation som ABC-kalkyleringen framställer används för att uppskatta framtida resursbehov189. 
ABB kräver därför, precis som ABC, en hög grad av detaljrikedom190. Detta för att kostnader 
ska registreras enligt tydliga orsakssamband191. Cooper hävdar att ABB i praktiken inte kan 
använda reverserad ABC-information och att en lättare tillämpning måste utvecklas192. Detta 
tolkar vi som att ABB:s detaljrikedom på motsvarande vis som ABC-kalkyleringen fått prak-
tiker till att undvika en rent ortodox tillämpning. Nedan kommer vi därför att frångå ABB och 
presentera hur budgeten bör förhålla sig till processorienteringen. 

Budgetens roll i en processorienterad organisation 

Den traditionella budgeten anses inte ha mycket gemensamt med det omvärldsklimat som 
företag idag agerar i. Därför är det många som anser att dess roll ska reduceras till att endast 
omfatta finansiell planering och kassaflödeshantering. Budgeten har i praktiken ändå överlevt 
och fortsätter att hålla ett starkt grepp om företags organisatoriska agerande.193  

Budgetens brister i dagens samhälle beror på dess starka anknytning till den funktionellt orga-
nisatoriska hierarkin samt att denna representerar ett rent finansiellt sammanhang. Detta står i 
ett starkt motsatsförhållande till de krav på snabb reaktionsförmåga efter kundbehov och kon-
kurrenstryck som dagens samhälle utrycker. I en processorienterad organisation finns inte 
heller utrymme för traditionell budgetering. Detta eftersom dessa organisationer kräver fokus 
på värdeskapande vilket i sin tur bara kan uppnås genom att fokusera på värdekedjan och 
marknadens behov samt genom att agera kvalitetsinriktat och effektivt.194 

Bunce et al menar därför att budgetens roll ska tonas ner. Vidare så säger han att det inte hel-
ler kan utvecklas en bättre budget som kan motsvara de krav som ovan fördes fram. I detta 
avseende nämner han istället att budgeten måste ses i sitt sammanhang, inte bli för dominant 
utan mer bara utgöra en del av ekonomistyrningens helhet. Detta beskriver han som att budge-
ten måste integreras i ett större system som länkar ihop marknadens mål med aktiviteternas 
resursbehov.195  

Kritik har riktats mot budgeten i flera avseenden. Ett avseende berör inlåsningseffekten av 
kapital som budgeten ger upphov till. Detta eftersom ett budgetanvändande för starkt fokuse-
rar på att uppnå det budgeterade målet vilket kallas för dysfunktionellt beteende196. Det dys-
funktionella beteendet förstärks av att det ofta är svårt att förändra de redan uppsatta målen197. 
Det är i detta avseende som de s.k rullande prognoserna fyller en vital funktion eftersom dessa 
bidrar till att de budgeterade målen kan förändras. Målen kan förändras pga. att budgetproces-
sen sträcker sig över årsskiftena, vilket möjliggör flera uppdateringar varje år.198 En annan 
kritik grundar sig på att budgeten medför en suboptimeringsproblematik genom att denna 
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skapar ett osolidariskt avdelningstänkande. Chefer kan tendera att prioritera den egna avdel-
ningens förmåga att nå budget framför att se till företagets bästa.199  

Bunce et al använder mycket av kritiken när de framför sitt budskap om att budgetens domi-
nans ska reduceras. Vidare menar de att om budgetens roll reduceras samtidigt som denna 
integreras med modernare tekniker för styrning som t.ex. TQM och BPR, reduceras även 
mycket av den kritik som riktas mot budgeten. Detta eftersom de nya teknikerna förändrar den 
operativa ledningens funktion.200  
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4 EMPIRI 
Detta kapitel ger läsaren en presentation av branschen och dess utveckling under de senaste 
åren följt av en presentation av Sydkraft Nät. Därefter åskådliggörs ekonomistyrningen och 
processtyrningen i synnerhet. Kapitlet avslutas med Sydkraft Näts konkreta planer inför fram-
tiden. 

 

4.1 ELMARKNADSREFORMENS BAKGRUND 
Bakgrunden till elmarknadsreformen ligger i huvudsak i att elektrifieringen av Sverige inled-
ningsvis har präglats av lokala initiativ i form av lokala energiproducenter. Dessa har därefter 
blivit tilldelade befogenheter att tillhandahålla distributionsnät inom ett geografiskt område. 
Traditionellt har denna befogenhet, även kallad koncessionsrätt, inte bara gällt rätten att upp-
föra och driva distributionsnät, utan även rätten att sälja samt skyldigheten att tillhandahålla 
energi. Med tiden har de lokala elnäten emellertid integrerats till ett stort rikstäckande elnät, 
vilket krävt samarbete i många led, dels för kraftproducenterna och dels för distributörerna. 
En förutsättning för ett integrerat elnät är att den el som efterfrågas måste produceras och dis-
tribueras samtidigt då den inte kan lagras. Samarbetet mellan aktörerna har, till följd av detta, 
främst avsett produktionsoptimering, riskspridning avseende efterfrågans osäkerhet, teknisk 
utveckling samt prissättning. Aktörerna har bedrivit sina verksamheter i relativ ostördhet och 
med stor öppenhet dem emellan. Eftersom hela branschen inledningsvis har präglats av ett 
naturligt monopol och samarbete mellan aktörerna, har konkurrensen genom primärt prissätt-
ningen varit bristfällig. Detta har medfört en prisstelhet gentemot kunderna, vilket uppmärk-
sammats av statliga myndigheter. Till följd av detta har det under många år varit en uttalad 
politisk målsättning att effektivisera elförsörjningen i Sverige.201  

4.1.1 REFORMEN AV ELMARKNADEN 
Den första januari 1996 förändrades den svenska elmarknaden genom ett riksdagsbeslut an-
gående en reform av elmarknaden202. Syftet med elmarknadsreformen var att genom ökad 
konkurrens nå ett mer rationellt utnyttjande av produktionsresurserna och tillförsäkra kunder-
na flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser203. Reformen medförde kraftigt förändrade 
villkor på marknaden för såväl elproducenter, elleverantörer och konsumenter.204 Reformen 
innebar att produktion och försäljning av el konkurrensutsattes medan nätverksamheten där-
emot förblev ett reglerat monopol. Med andra ord avreglerades elmarknaden och el började 
säljas till slutkonsumenter i konkurrens med andra elleverantörer.205 För att undvika att en 
konkurrensutsatt elhandel korssubventionerades av en monopolreglerad nätverksamhet ställ-
des krav på att bolag som bedrev nätverksamhet inte samtidigt fick ägna sig åt produktion av, 
eller handel med, el. Således avskildes nätverksamheten såväl ekonomiskt som juridiskt från 
handel och produktion av el och Sveriges distributörer tvingades att bilda särskilda el-
nätsbolag. För konsumenterna har detta inneburit att det pris de tidigare betalat för elen, delats 
upp i två delar, ett pris för den el som förbrukas och ett pris för överföringen av densamma. 
Möjligheten att byta leverantör blev dock helt obegränsad först 1999. För att säkerställa ett 
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lågt och stabilt pris för de icke konkurrensutsatta nättjänsterna övervakas dessa av Energi-
myndigheten.206  

Elmarknadsreformen markerar slutet på det effektiviseringsarbete som bedrivits inom ramen 
för en nationell syn på elförsörjningen207. Avregleringen har idag kommit långt och Sverige är 
en av de bäst fungerande elmarknaderna i världen med en strävan efter högt resursutnyttjande 
och korrekt prissättning.208 

4.1.2 STRUKTURFÖRÄNDRINGAR PÅ ELMARKNADEN 
De senaste 40 åren har den svenska elmarknaden präglats av en stark horisontell integration. I 
slutet på 50-talet hade Sverige 1 600 el-distributörer att jämföra med 1999, då antalet uppgick 
till endast 160 st. Orsaken till denna strukturförändring är ovan nämnda avreglering och en 
önskan från staten om en rationalisering av elmarknaden. För staten har det varit viktigt att 
säkerställa krav på drift, säkerhet, störningsberedskap, kvalité och service för kunderna. Lika-
så har det varit viktigt att distributörerna har kunnat uppbåda tillräckligt med ekonomiska, 
tekniska och organisatoriska resurser. Dessa krav har medfört höga fasta kostnader för eldis-
tribution, vilket även är en av anledningarna till varför myndigheterna anser att företagen be-
höver ha en ”viss storlek” för att kunna säkerställa dessa krav.  

Reformen av elmarknaden har inneburit större krav på elbolagen. Konkurrensen, homogena 
produkter och små marginaler är faktorer som inneburit att bolagen blivit tvingade att fokuse-
ra på att försöka differentiera och framförallt effektivisera verksamheten. Genom sådana åt-
gärder skulle lönsamheten kunna bibehållas och överlevnaden säkras. En av reformens tydli-
gaste konsekvenser, i linje med att effektivisera verksamheten, har varit att många elbolag 
uttryckt en önskan om tillväxt. Förklaringen är främst förekomsten av stordriftsfördelar där en 
av de viktigaste konsekvenserna av detta i elleverantörsbranschen är att en ökning av bolagens 
storlek endast kan ske genom reducering av antalet bolag.  

En ökad horisontell integration har, sedan reformen trädde i kraft, berört såväl producenter, 
nätföretag som elleverantörer. Antalet nätföretag har under de senaste åren minskat i takt med 
strukturförändringen på marknaden, samtidigt som de kvarvarande blivit större. Vanligt är att 
små företag köps upp av stora samt att kommunala elhandelsbolag integreras horisontellt. 
Bland nätföretagen har de tre största bolagen Vattenfall, Fortum och Sydkraft tillsammans en 
marknadsandel på 47 %. De tre stora bolagen dominerar även på elhandelsmarknaden, där de 
tillsammans svarar för cirka 70 % av slutkundsförsäljningen, vilket åskådliggör deras domi-
nans på den svenska elmarknaden.209 Parallellt med att den horisontella integrationen har ökat, 
har även den vertikala integrationen rört sig i samma riktning. Framförallt har många kom-
muner sålt sina energiföretag för att förbättra sin finansiella situation. 

Förutom den nationella strukturförändringen har en påtaglig internationalisering av branschen 
ägt rum. Större svenska elleverantörer har gjort betydande investeringar i framförallt europe-
iska energibolag men även utländska bolag har köpt in sig i svenska bolag.   

Även efter reformen och den därpå följande strukturförändringen av elmarknaden sker allt-
jämt en kontinuerlig förändring av branschen. Företagen tenderar att bli allt färre och allt stör-
re, vilket är ett tecken på att branschen är långt ifrån färdigstrukturerad.210 Det är detta som 
karaktäriserar framtidsutsikterna i energibranschen. 
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4.2 SYDKRAFT AB 
Sydkraftkoncernen är den näst största nationella elproducenten samt Sveriges tredje största el-
leverantör i antal kunder räknat, efter Vattenfall och Fortum.211 Sydkrafts kärnområden är söd-
ra Sverige samt de regioner som omger Örebro/Norrköping och Sundsvall. Koncernen är, 
förutom i Sverige, även verksam i övriga Norden samt Polen. Bolaget grundades 1906 under 
namnet Sydsvenska Kraftaktiebolaget och har under tiden fram till idag genomgått stora för-
ändringar, både vad gäller organisationsstruktur, verksamhet och ägarstruktur. Sedan maj 
2001 ingår Sydkraft i den tyska E.ON-gruppen, Europas största privata energibolag. E.ON 
Energie AG äger cirka 55 % av aktiekapitalet i Sydkraft medan Statkraft, som ägs av norska 
staten, äger cirka 45 % av aktiekapitalet. Huvudverksamheten är el- och gasdistribution även 
om verksamheten, om än i mindre skala, även inriktar sig på värme, vatten och avlopp. 

Sydkrafts affärsidé är att dess produkter och tjänster inom energi, miljö och kommunikation 
ska ge kunderna på den nordeuropeiska marknaden ökad konkurrenskraft, komfort och trygg-
het. Visionen är att vara kundens självklara val, att ha branschens starkaste varumärke, att 
vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna samt att vara branschens mest lönsamma företag.   

Bolagen i Sydkraftkoncernen är organiserade i sex affärsområden: Marknad & Försäljning, 
Produktion, Värme & Avfall, Distribution, Energy Trading samt Services. Tillsammans med 
koncernledningsfunktioner bildar dessa en komplett energikoncern enligt figuren nedan.212 

 
 
Figur 4:1 Organisationsschema över Sydkraft AB Källa: www.sydkraft.se 

4.2.1 AFFÄRSOMRÅDET DISTRIBUTION  
Affärsområdet Distribution ansvarar för drift och underhåll av el-, vatten- och gasnät till cirka 
850 000 kunder i Sverige. De flesta kunderna är koncentrerade inom tre områden; södra Sve-
rige, Norrköping/Örebro samt Sundsvall. Inom affärsområdet har främst eldistributionen, se-
dan ett antal år tillbaka, vuxit starkt genom förvärv. Denna utveckling väntas fortsätta och 
kommande förvärv syftar främst till att förtäta distributionen inom befintliga nätområden.213       

Sydkraft Nät förfogar idag över lokalnät samt regionnät i delar av Sverige som Sydkraft är 
verksamma och är således en viktig del av landets infrastruktur. Tidigare ägdes lokalnät och i 
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viss mån regionnät av små kommunala bolag. En koncentration har emellertid skett i samband 
med avregleringen och dessa småbolag har köpts upp av ett antal stora aktörer varav Fortum, 
Graninge, Vattenfall och Sydkraft är några. Efter den här koncentrationsförändringen äger 
Sydkraft 15 olika elnätsbolag som ingår i affärsområdet Distribution.214. Dessa bolag samver-
kar i en organisation som benämns Sydkraft Nät AB.  

Sydkraft Nät AB 

Sydkraft Nät AB är en produkt av den strukturomvandling i form av avreglering, privatisering 
och den konkurrens som Sydkraft utsattes för.  

Sydkraft Nät är idag indelat i åtta affärsenheter; Malmö, Skåne, Väst, Öst, Regionnät, Östnät, 
Mälardalen samt Nord. Till detta tillkommer Affärsstöd som en egen stödjande affärsenhet 
med specialistkompetens. Varje affärsenhet, i vilken ansvaret för det ekonomiska resultatet 
inom det geografiska området finns, har cirka 100 000 kunder och de är uppbyggda på ett 
likvärdigt sätt. Sydkraft Nät har totalt ca 810 000 kunder och en årlig omsättning på 4,5 mil-
jarder SEK. Företaget sysselsätter 844 medarbetar och finns etablerade på 51 orter.215 

För att stärka sin position utifrån de nya förutsättningarna, har en organisation skapats där 
förvärv och integrering av andra företag underlättas samtidigt som resurserna utnyttjas effek-
tivare. Detta har åstadkommits genom att verka som ett enda bolag, med verksamhet inom 
såväl el, gas och vatten. Sydkraft Näts mål har varit att samordna de 15 bolag som ryms inom 
bolaget och verka utåt som ett enda bolag. Idag arbetar man med att fusionera in samtliga bo-
lag för att ytterligare framhålla samordningstanken. I Sydkraft Näts strategi ingår att växa till 
cirka 2,5 miljoner kunder på några års sikt och för att klara detta krävs att gemensamma lös-
ningar för bolagen tas fram. Därmed skulle ekonomiska och personella resurser frigöras som 
kan användas vid förvärv och integration av dessa. Detta är den främsta anledningen till att 
verksamheten har organiserats som ett enda företag. 

Nyckeln till framgång för Sydkraft Nät är att bli ett samspelt lag med en effektiv balans mel-
lan lokala och gemensamma lösningar. För att kunna nå dit har det i Sydkraft Nät visat sig 
vara nödvändigt med en mer modern styrning. Detta lägger grunden för den moderna styr-
ningen i Sydkraft Nät. 216  

 

4.3 MODERN STYRNING I SYDKRAFT NÄT 
I och med de nya förutsättningar samt de förändrade krav som ställs på företag i energibran-
schen har Sydkraft Nät tvingats anpassa sin verksamhet efter detsamma. Anpassningen har 
bl.a. ställt ökade krav på ekonomistyrningen och det organisatoriska sammanhanget, vilket 
har resulterat i en övergång från traditionell hierarkisk styrning till processorienterad styrning. 

4.3.1 VAD SYDKRAFT NÄT VILL UPPNÅ MED PROCESSTYRNING 
VAMS står för Vision, Affärsidé, Mål och Strategi och fungerar som en sammanhängande 
kedja av ledstjärnor som visar vart Sydkraft Nät strävar i sin verksamhet. Vision och affärsidé 
är gemensamma för koncernen och utgör således grunden för Sydkraft Näts VAMS. Vision är 
att vara bäst i Norden på att leverera el och vatten. För att kunna bli det har Sydkraft Nät en 
affärsidé som bygger på ett starkt varumärke och god lönsamhet. Detta nås genom att sätta 
samhällets och kundens behov i första hand, att finna en avvägning mellan lokal närvaro och 
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rationell stordrift och att agera långsiktigt i hanteringen av tillgångar i form av anläggningar, 
kunder och kompetens.  

VAMS:en ligger i sin tur bakom vad Sydkraft Nät vill uppnå med processtyrningen, vilket 
utgörs av deras målområden. Dessa är kundorientering, lönsamhet, att vara en attraktiv ar-
betsgivare och att integrera nya verksamheter. För att nå upp till dessa mål har Sydkraft ett 
antal uttalade strategier, vilka är hämtade från ”Sydkraft Nät VAMS”.217  

Kundorientering 

Sydkraft Nät vill öka sin kundorientering, vilket innebär att de ska känna till och förstå sina 
kunders samt samhällets nuvarande och framtida behov. De vill skapa ett underlag utifrån 
vilket produkter och tjänster snabbt ska kunna anpassas till kundens förändrade behov. De vill 
som ett led i detta också öka tillgängligheten bland kunderna, vilket medför att verksamheten 
ska komma att präglas av en stor lokal närvaro. Sydkraft Nät vill nå kundorientering genom 
att öka verksamhetens genomlysbarhet, stärka varumärket samt genom att höja leverans-
säkerheten, vilket har sin utgångspunkt i att högre leveranskvalitet medför nöjdare kunder.  

Lönsamhet 

Sydkraft Nät strävar efter att öka lönsamheten genom att agera som ett företag, trots att de 
består av flera juridiska enheter, och att likrikta verksamheten så att stordriftsfördelar kan 
uppnås. Sidoordnad verksamhet ska, för att motivera sin existens, bidra till en ökad total lön-
samhet. Vidare ska beslut om investeringar och underhåll bygga på för hela verksamheten 
gemensamma bedömningar och prioriteringar. 

Attraktiv arbetsgivare 

Sydkraft Nät vill att mål, strategier och ambitioner genomsyrar organisationen och att medar-
betarna delar dessa. De vill skapa en verksamhet vars ledarskap präglas av drivkraft, affärs-
mässighet, helhetsperspektiv och inlevelseförmåga. Sydkraft Nät vill även att initiativ och 
ifrågasättande präglar organisationen samt att ett informationsutbyte sker där medarbetarna lär 
av varandra. Detta då Sydkraft Nät strävar efter en ständig förbättring samt en ökad inre 
effektivitet. Sydkraft Nät strävar efter att främja dialogen mellan medarbetare och chefer samt 
öka medarbetarnas kompetens och kunna tillgodose rekryteringsbehov. 

Integration av ny verksamhet 

Vad gäller integration av ny verksamhet vill Sydkraft Nät snabbt och effektivt integrera nya 
enheter i verksamheten. En önskan finns också att den, genom förvärven, tillförda personalen 
ska uppleva förändringen som positiv.  

De vill också att processorienteringen ska eliminera icke-värdeskapande aktiviteter för att de 
enbart ska kunna koncentrera sig på de värdeskapande. Nedan vill vi därför beskriva hur det 
för processorienteringen viktiga syftet med att finna och nyttja värdeskapande aktiviteter ut-
rycks i Sydkraft Nät. 218 

Sydkraft Nät vill utnyttja potentialen av de stordriftsfördelar som mer eller mindre finns syn-
liga i organisationen219. Det upplevs som att verksamheten drivs för dyrt och med process-
orienteringen vill Sydkraft Nät bli effektivare och därmed driva verksamheten billigare220. 
Utgångspunkten är att alla enheter ska arbeta likadant vilket speglar en rad olika områden. 
Dels ska tolkningen av organisatoriska begrepp rörande process och resurs vara enhetliga i 
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organisationen och dels ska den egentliga proceduren kring hur arbete med budget, redovis-
ning, prognoser etc. sker vara enhetlig. Idag finns det fortfarande många olika lokala sätt att 
arbeta på. Exempelvis används olika kontoplaner i organisationen, vilket försvårar för Syd-
kraft Nät att lägga redovisningen centralt och på så vis utnyttja stordriftsfördelar. Detta har 
fått följden att många arbetsuppgifter och aktiviteter måste göras dubbelt, vilket inte är värde-
skapande. Sydkraft Nät strävar därför efter att arbeta på samma sätt för att identifiera möjlig-
heter till att utnyttja de stordriftsfördelar som egentligen kan uppnås.221  

Sydkraft Nät uttrycker detta som att en omfokusering måste ske. De kan inte längre bara titta 
på vad som ska göras utan de måste även titta på vad som inte ska göras.222 Hela tiden måste 
man ifrågasätta vad som kan göras lokalt och vad som kan göras gemensamt. Detta måste 
utvecklas till en ständig dialog.223 Organisationen vill med andra ord skapa värde för kunden 
genom att reducera dubbelarbete. Detta gynnar kunden eftersom resurser kan frigöras från 
detta egentliga icke-värdeskapande agerande och fördelas till värdeskapande sådant. 

Fokus på vad som inte ska göras inbegriper även att ifrågasätta vad som ska göras i egen regi 
och vad som kan outsourcas. Om behovet av en funktion inte finns i den utsträckning att dess 
existens kan motiveras bör outsourcing övervägas. Även om fristående entreprenörer kan ut-
föra funktionen billigare bör outsourcing övervägas.224 Således kan även detta bidra till att 
resurser frigörs och därmed kan nyttjas till värdeskapande aktiviteter.  

Sydkraft Nät vill även genom användandet av nya tekniska verktyg reducera behovet av att 
finnas etablerad på flera ställen. Antalet etableringar har alltid motiverats med att organisatio-
nen skapar värde för kunden genom att vara nära denne vilket utrycks som ”lokal närvaro”. 
Genom att använda sig av rätt verktyg behövs inte längre denna fysiska närhet vilket medför 
att kunden kan uppleva samma och t.o.m. en bättre närhet samtidigt som resurser frigörs.225 
Även på det rent operativa planet vill Sydkraft Nät skapa värde genom att identifiera det bästa 
arbetssättet och sedan använda detta genom hela organisationen för att på så vis använda det 
mest effektiva sättet226.  

Vi har ovan beskrivit vad Sydkraft Nät vill uppnå med processorienteringen och således vad 
denna specifikt för Sydkraft Nät syftar till. Nedan följer en mer konkret beskrivning av vad 
Sydkraft Nät har gjort för att bygga upp sin processorienterade organisation utifrån aspekterna 
organisationsstruktur, styr- och ledningsfilosofi samt styrsystem och vilka åtgärder de vidtagit 
för att närma sig vad de vill uppnå. 

4.3.2 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Sydkraft Nät menar att den bärande tanken med processorienteringen är att få till stånd en 
gemensam utveckling av verksamhetens alla delar227. Med processorienteringen följer därför 
att processerna ska synliggöras och en förändring av organisationsstrukturen efter processer 
kan ses som ett viktigt led i att lyfta fram dessa. Som framgår av figuren nedan har omstruktu-
reringen resulterat i en matrisorganisation. 
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Figur 4:2 Organisationsschema över Sydkraft Nät AB Källa: Sydkraft Nät VAMS 

 
De olika delarna som bygger upp organisationsstrukturen i figuren ovan ska nedan förklaras 
och beskrivas med utgångspunkt i processerna. 

4.3.2.1 PROCESSERNA 
Sydkraft Näts matrisstruktur innefattar tre huvudprocesser samt huvudsakligen tre stödproces-
ser där huvudprocesserna är Anläggning, Marknad och Drift och stödprocesserna i huvudsak 
är indelade efter Personal, Ekonomi och IT. Både huvud och stödprocesserna löper tvärs ige-
nom affärsenheterna vilket framgår av figuren ovan.  

Matrisorganisationens uppbyggnad, med processer horisontellt och affärsenheter vertikalt, 
syftar till att skapa en dialog mellan processen och affärsenheten228. Processerna bedöms i 
sammanhanget vara organisationens spjutspetsar, där arbetet har ett starkt fokus på att konti-
nuerligt utveckla och effektivisera verksamheten229. Matrisorganisationen sägs vidare medföra 
att de ur ett strategiskt hänseende viktiga aspekterna, lokal närvaro, lokalt engagemang och 
rationell stordrift kan balanseras på ett effektivt sätt230. Processerna ska med andra ord finna 
gemensamma lösningar där det finns stordriftsfördelar. Affärsenheterna ska i sin tur ansvara 
för att sådana lösningar tillämpas i enlighet med processernas ambition.231 Förfarandet be-
skrivs som att processerna talar om vad som ska göras, hur det ska göras och vilka medel som 
finns till förfogande. Sedan bestämmer affärsenheten vem som ska göra det och när det ska 
göras. Tanken är att processerna ska agera som rena beställarorganisationer, där processen 
således beställer ett visst arbete, vilket resursen dvs. affärsenheten ska utföra.232 

Rent praktiskt sker detta genom att det för varje huvudprocess finns en processägare. Även för 
stödprocesserna finns det processägare. Processägarna ansvarar för sin process i dess helhet 
medan det i affärsenheterna finns lokala processledare vilka ansvarar för det operativa arbetet 
inom sitt geografiska område.233 Processägaren bildar tillsammans med processledarna i den-
nes process en styrgrupp. I styrgruppen fungerar processägaren som ordförande och process-
ledarna som ledamöter eller tillika representanter för respektive affärsenhet. Styrgruppsmöte-
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na syftar till att diskutera allt från budgetfrågor till frågor kring processernas och verksamhe-
tens utveckling.234 

I tabellen visas vilka underordnade delar de olika huvudprocesserna består av: 

 

Marknad Anläggning Drift 
Produkter / Avtal Röjning Operativ drift 

Mätning / Avräkning Planering Driftplanering 
Debitering / Fakturering Stationer Uppföljning 

Kundservice Ledningar  
 Sortimentsråd  
 Projekt  

 

Tabell 4:1 Huvudprocesserna och dess underordnade delar 
 
Marknadsprocessen 

I marknadsprocessen återfinns organisationens kundrelaterade verksamhet. Eftersom den 
kundrelaterade verksamheten inbegrips i denna process har även organisationens egentliga 
intäktsansvar ålagts denna process. Aktiviteter som är kännetecknande för denna process är 
utveckling och kvalitetssäkring av den kundrelaterade verksamheten. Detta görs genom att 
fokusera på kund och kundkrets, marknadsprocessens produkter, tariffvillkor, prissättnings-
policy samt vilka intäkter som eftersträvas i organisationen. Ett av marknadsprocessens över-
gripande mål är upprätthållen kundnöjdhet med bibehållen långsiktig lönsamhet.235 

Anläggningsprocessen 

Anläggningsprocessen syftar till att erbjuda kunderna en elleverans där leveranskvaliteten är i 
paritet med andra jämförbara nätföretag. Detta ska kunna ske till en kostnad som möjliggör en 
konkurrenskraftig nättariff samt att det även ska täcka ägarnas avkastningskrav på an-
läggningskapitalet. Leveranskvalitén ska dessutom vara så tillfredsställande att den tillsam-
mans med Sydkrafts Näts övergripande agerande, utåt mot kunderna sett, framöver ska kunna 
motivera en prissättning som ligger något över branschgenomsnittet. Investeringar och under-
hållsinsatser i näten ska utgå från kundernas behov av kapacitet och leveranskvalité med 
beaktande av nätägarens krav på avkastning samt de lagar och föreskrifter som styr 
verksamheten.  Kundernas krav på processen framkommer främst via marknadsprocessen 
men även till viss del genom direktkontakt med kunder samt via driftsprocessen och via 
media och myndigheter.236 

Driftprocessen 

Driftprocessens övergripande mål är att optimera driften av anläggningarna så att kundens 
önskemål om elleverans tillgodoses. Detta ska ske på ett sådant sätt att det förenar kundnytta, 
elsäkerhet och ekonomi. Processen arbetar för att de krav som nätägaren ställer på leverans-
säkerhet uppfylls. Exempelvis vid störningar och avbrott är det driftprocessens uppgift att se 
till att felavhjälpning initieras.237 

De, till huvudprocesserna, olika underordnade delarna kan liknas vid delprocesser. Dessa har 
tidigare även benämnts såsom delprocesser men anses inte fullt ut uppfylla kriterierna för 
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denna benämning, varför namnen ändrats. Detta eftersom de fortfarande är uppdelade efter 
den funktionellt geografiska representationen, ingen ledning finns etablerad för respektive s.k. 
delprocess samt att dessa inte heller har tilldelats något ekonomiskt ansvar.238 För att underlät-
ta den fortsatta framställningen i empirikapitlet väljer vi därför att kalla dessa för de s.k. del-
processerna. 

Stödjande processer 

Stödprocess Personals roll är att genom omvärldsbevakning och affärsutveckling driva frågor 
om organisation och arbetssätt samt att bevaka kommunikation och förankring i förändrings-
processer. I detta ingår även att bidra till att öka chefernas förmåga att driva förändringar samt 
att delegera. Inom processen återfinns specialister vilka ska bistå organisationen med kompe-
tens inom deras respektive verksamhetsområde. Specialisternas roll kräver nära samverkan 
med affärsenheterna.239 Personalprocessen gör även årligen en utvärdering av nästan alla an-
ställda, åtminstone alla cheferna, i syfte att säkerställa lämplig kompetens i organisationen240.  

Till stödprocess ekonomi hör den ekonomistyrning som sker inom Sydkraft Nät. Detta inne-
bär med andra ord den ekonomi som affärsenheterna och processerna budgeterar, prognostise-
rar, följer upp och redovisar. Eftersom verksamheten bedrivs i matrisform krävs även att styr-
ningen anpassas till matrisform.241 Detta sker genom en s.k. tvåfrontsstyrning242 som behandlas 
nedan under styrsystem. 

4.3.2.2 AFFÄRSENHETERNA 
På den vertikala enhetsnivån återfinns resurserna. I nuläget finns två former av enheter, dels 
en renodlad resursorganisation, Affärsstöd, och dels affärsenheterna.  

Affärsstöd 

Affärsstöd fungerar som en resursorganisation från vilken processerna kan välja att införskaf-
fa nödvändiga resurser. Resursorganisationens huvudsakliga syfte är att bistå processen med 
den beställda resursen. Tanken är att processerna inte ska innefatta resurser utan att proces-
serna istället ska rekvirera dessa från Affärsstöd.243 I enheten återfinns därför gemensamma 
resurser med uppgift att förse affärsenheter och processer med specifik spetskompetens. 
Verksamheten drivs utan vinstkrav vilket innebär att alla tjänster debiteras till självkostnads-
pris.244 Kompetens som affärsstöd besitter återfinns inom, drift, anläggning, mätning, avräk-
ning, tariffer, marknad, markjuridik samt projektledning245. Affärsstöd är även det område 
inom organisationen som kommit längst med att arbeta i teamform.246. 

Affärsenheterna – kärnan i den nya organisationen 

Med omorganiseringen har flertalet av de tidigare självständiga bolagen fusionerats in i Syd-
kraft Nät. Tanken är att alla de tidigare 15 självständiga bolagen vid utgången av 2003 ska 
vara infusionerade och gemensamt bilda ett nätbolag247. Av dessa bolag har det skapats affärs-
enheter, vilka bedöms vara kärnan i den nya organisationen248. Indelningen i affärsenheter 
skedde efter kriterier, bl.a. att dessa skulle vara så lika varandra som möjligt med avseende på 
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kundmässig storlek, ca 100 000 kunder, och geografisk storlek, med en radie på ca 10 mil. 
Detta för att möjliggöra benchmarking mellan enheterna.249  

Arbetet som utförs i affärsenheterna ska vara organiserat på ett sådant sätt att processernas 
skapade stordriftsfördelar ska tas tillvara på bästa sätt. Affärsenheterna har vidare en egen 
styrelse samt lokala processledare för respektive process.250 Affärsenheterna är emellertid fort-
farande starkt präglade av den tidigare rådande bolagstanken. Med bolagstanken menas att det 
föreligger en viss segregation mellan affärsenheterna i Sydkraft Nät. Självständigheten är där-
för en egenskap som varierar stort mellan de olika affärsenheterna, där olika lokala varianter 
på hur processorienteringen ska tillämpas förekommer. Gemensamt för respektive enhet är 
huvudprocesserna samt processledarfunktionen. Hur man i övrigt valt att lyfta fram proces-
serna och organisera samt arbeta utifrån dessa inrymmer stora lokala variationer.251 

Även affärsenheternas finansiella ansvar har omdefinierats till att omfatta ett s.k. utförar-
ansvar. Detta är en följd av att affärsenheten ses som en resurs vilken ska utföra det arbete 
som processen beställer. Utföraransvaret innebär att enheten har ett utvidgat kostnadsansvar 
genom att det även omfattar ett personalansvar, dvs. att ansvaret innefattar humankapitalet.252 
Även om själva styrningen sker efter kostnader, har enheterna fortfarande ett visst resultatan-
svar, då utförandeansvaret egentligen ännu inte har börjat tillämpas fullt ut.253 Resultatansvaret 
nycklas ner från marknadsprocessen på respektive enhet och i och med denna nyckling är 
intäkterna en post som enheten inte på ett direkt sätt kan påverka.254 I praktiken bedöms af-
färsenheterna därför fortfarande ha ett resultatansvar.255 Styrningen av enheten sker därför 
efter processkostnader, processintäkter och personnära kostnader.256  

På affärsenhetsnivå ligger också belöningssystemet. Medarbetare tilldelas en personalbonus 
knuten till affärsenhetens resultat. Syftet med personalbonusen är att öka varje medarbetares 
intresse för enhetens ekonomi och nyckeltalsuppföljning.257  

4.3.2.3 OMDEFINIERADE LEDARROLLER 
Med den nya organisationsstrukturen har nya positioner i organisationsschemat identifierats. 
Nivåerna kan sägas ha omdefinierats och tillsammans med dem har nya titlar och ansvarsom-
råden dykt upp. De viktigare förändringarna kan sammanfattas med att en processägare ansva-
rar för respektive huvud- och stödprocess. I enheten ansvarar en lokal processledare för enhe-
tens del av processen. En annan viktig förändring utgörs av att affärsenhetschefens roll dras-
tiskt har omformulerats. Med den nya organisationsformen följer även att en och samma indi-
vid kan inneha olika titlar eller roller i organisationen.258 Nedan beskrivs respektive roll i den 
nya organisationen. 

Processägare 

Processägarens roll är att leda och ansvara för den styrgrupp som faller på respektive huvud-
process. Exempelvis ska marknadsprocessägaren ansvara för den styrgrupp som utgår ur 
marknadsprocessen. Detta ansvar grundar sig på processens totala aktivitet och resultat och 
omfattar således, budget och prognosarbete, policy och angreppssätt samt gemensamma lös-

                                                 
249 Carsten Ohlsson & Mikael Johansson 2003-03-21 
250 Vägvisare för Sydkraft Nät 
251 Mats Andersson 2003-05-12 
252 Carsten Ohlsson & Mikael Johansson 2003-03-21 
253 Mats Andersson 2003-05-12 
254 Bonny Andersson 2003-05-09 
255 Mats Andersson 2003-05-12 
256 Bonny Andersson 2003-05-09 
257 Verksamhetsplan 2003-2005, Affärsenhet Malmö 
258 Aleksandra Mihailovic, 2003-05-09 



 64 

ningar. Processägarens roll innefattar även att se till att lagar och avtal följs efter gjord delege-
ring.259 

Lokal processledare 

Den lokala processledaren ingår i processernas styrgrupper och är således delaktig i de beslut 
som fattas av gruppen. Processledaren ansvarar för att styrgruppens fattade beslut genomförs i 
den lokala affärsenheten. För att kunna implementera dessa beslut har den lokala process-
ledaren även en befattning som medlem i affärsenheternas ledningsgrupp. Det lokala ansvaret 
för processens aktiviteter och resultat tillfaller således processledaren. Ansvaret omfattar 
aspekter rörande kvalité, metoder, ekonomi och system. Genom deltagandet i styrgruppen kan 
processledaren även verka för att lokala behov tillgodoses. De lokala behoven ska emellertid 
ligga inom ramen för vad som är optimalt för Sydkraft Nät och således inte fokusera på vad 
som enbart är optimalt för enheten.260 

Affärsenhetschef 

Affärsenhetschefen ansvarar för affärsenhetens resultat, inom de ramar som fastställts i bud-
get, samt prognosarbetet. Detta ansvar innefattar även ett åtagande att den överenskomna 
uppdragsvolymen utförs. Det är även upp till affärsenhetschefen att verksamheten ständigt ut-
vecklas, planeras och följs upp. Uppföljningen omfattar också kundnöjdhetsmåttet. Eftersom 
humankapitalresurserna ligger i affärsenheterna och inte i processerna är även ansvaret för 
dessa resurser utlagt på affärsenheten. De personella resursernas utveckling, dess anpassning 
till verksamhetens behov samt förmåga att tillvarata dessa på bästa sätt, blir ett åtagande som 
faller på affärsenhetschefen. Slutligen ska affärsenhetschefen ta tillvara på lokala synergier, 
vilket görs genom att verka för att största möjliga samverkan mellan processerna kan återfin-
nas i enheten.261  

Dubbla roller 

Dubbla roller förekommer i organisationen på grund av lokala skillnader som finns mellan 
enheterna. I de fall dubbla roller kan påvisas i en enhet, avslöjar detta att enheten ifråga inte 
har anammat processorienteringstanken i önskvärd utsträckning. Ett sådant dubbelt ansvar 
som innefattar både en process- och resursfunktion innebär praktiskt taget att individen  ifråga 
är en linjechef  men med det undantaget att denne har två titlar.262  

Med den nya organisationen har inte bara nya ansvarsområden och roller förändrats för perso-
ner i ledande positioner. Även deras övergripande sätt att styra verksamheten har i viss ut-
sträckning påverkats. Nedan beskrivs den övergripande styr- och ledningsfilosofin i Sydkraft 
Nät. 

4.3.3 STYR- OCH LEDNINGSFILOSOFI 
Med den nya organisationen ställs krav på ett välfungerande ledarskap. Sydkraft Nät menar 
att processorienteringens ledningsfilosofi ska ses som en röd tråd som löper från den övergri-
pande VAMS:en ner till individerna. För att denna röda tråd ska vara synlig är det viktigt att 
ledarskapet skapar en tydlighet över vart organisationen vill komma. 263  

Samtidigt som den delegerande ledningsfilosofin starkt dominerar skönjes emellertid även 
tendenser som går i motsatt riktning. Detta utrycks som att det finns mycket ”historia i väg-
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garna”264 med den tidigare så dominerande bolagstanken som funnits i organisationen. När 
Sydkraft Nät nu strävar efter att bli ett enda bolag ska processerna lyftas fram och inte de oli-
ka enheterna. Det blir därmed viktigt att utveckling sker efter processerna och inte efter lokalt 
behov. Demokrati benämns i dessa sammanhang vara aningen överskattat och att det vid stör-
re förändringar istället blir nödvändigt att ledningen ska bestämma. Detta görs genom att led-
ning ställer upp riktlinjer och tydliggör målbilden vilket beskrivs som målstyrning.265  

Till målstyrningen hör även egenskaper som ledares förmåga att skapa förståelse, att agera 
prestigelöst, och att ha en god människosyn266. Dessa tre egenskaper ska tillsammans bidra till 
en effektiv målstyrning samtidigt som processorienteringen även ställer krav på ledarkvalitéer 
som helhetssyn och drivkraft. 

Skapa förståelse 

För att tydliggöra målbilden måste en förståelse för densamma inkorporeras hos med-
arbetarna. Strävandet efter att uppfylla processorienteringens syfte kan bemötas med ett visst 
motstånd eftersom ett väl utfört arbete kan innebära att man kan bortrationalisera sig själv. 
Det är en knepig uppgift att engagera medarbetare och samtidigt sträva efter kontinuerliga 
förbättringar då detta syftar till rationaliseringar. Misslyckas ledarskapet med att etablera en 
förståelse för målbilden finns en risk för att instabilitet uppstår i organisationen där begreppet 
processorientering enbart förknippas med det negativt laddade begreppet besparing. Ledning-
en måste skapa förståelse genom att tydliggöra processerna dvs. genom att tydliggöra flö-
det.267  

Agera prestigelöst 

Det finns alltid en inbyggd risk att ju högre upp i organisationen en ledare befinner sig, desto 
större blir sannolikheten att denne arbetar för sin egen sak268. Därför eftersträvar Sydkraft Nät 
att ledningsfilosofin ska präglas av prestigelöshet269. Prestigelösheten innebär att ledare på alla 
nivåer i organisationen ska delegera ansvar och inte bry sig om vem äran tillfaller för ett väl 
utfört uppdrag eller jobb. Ledningsfilosofin ska således präglas av att ledare inte bekymrar sig 
över att en delegering kan innebära att den för uppgiften privilegierade kan få äran. I affärs-
enhet Skåne yttrar sig detta rent praktiskt på så vis att när enhetschefen får en idé eller tanke 
så sammankallar han den närmsta gruppen och diskuterar denna. Likaså samlas gruppen om 
en annan medarbetare får en idé eller tanke. Om idén vinner förtroende, delegeras själva ut-
förandet till den medarbetare som visar störst engagemang. Enhetschefen menar att hans roll 
blir som bakgrundsfigur och mer av stödjande karaktär. Detta är ett beteende som affärs-
enhetschefen uppmuntrar alla medarbetare i gruppen att ta med sig till sina respektive nätverk 
eller organisationer.270  

God människosyn 

Nära kopplat till prestigelösheten återfinns egenskapen av att inneha en god människosyn. 
Detta grundar sig på en inbyggd övertygelse om att individen vill och strävar efter att göra en 
kontinuerligt förbättrad arbetsinsats och att individen i fråga verkligen kan sin arbetsuppgift 
efter många års tjänst. Ledningsfilosofin ska således ha denna övertygelse som utgångs-
punkt.271 Med en sådan övertygelse stimuleras delegering och prestigelöshet samtidigt som det 
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etableras ett förtroende i relationen mellan medarbetarna och ledare på alla nivåer. Förtroende 
och förmågan att bygga relationer är vidare två egenskaper som bedöms som viktiga av leda-
re, på skilda nivåer i organisationen, att besitta272.   

Andra egenskaper  

Till processorientering hör även egenskaper som förmåga att inta ett helhetsperspektiv och att 
vara drivkraftig. Helhetsperspektivet motiveras med att styrning sker utifrån process-
perspektivet. För att etablera förståelse för processen nedåt i organisationen krävs det först att 
en egen förståelse för helheten finns. Drivkraft motiveras med att ledningsfilosofin handlar 
mer om att engagera och stimulera än att styra individerna. Ledarskapet ska med andra ord 
vara starkt fokuserat på ett ge den enskilde medarbetaren ett ökat ansvar.273  

Målstyrning 

Målstyrningen innebär att ledare på alla nivåer driver verksamheten mot de uppställda målen. 
För att detta ska ske på ett effektivt sätt ska styrningen utgå från tydliga och resultat-
orienterade former.274 Rent konkret ges varje affärsenhet frihet att välja hur denna vill arbeta, 
så länge detta sker inom processens givna ramar. På styrgruppsmötena fastslås vad som ska 
uppnås. Hur detta ska uppnås får affärsenheterna själva utarbeta.275 Hur sträcker sig sedan allt 
längre ner i organisationen genom etablerad fokus på den enskilde medarbetarens ökade an-
svarstagande. Sydkraft Nät formulerar decentraliseringstanken som att ”den som är närmast 
jobbet vet bäst vad som behövs göras” 276. Hur representerar således målstyrningen som utgör 
grundstenen i den övergripande styr- och ledningsfilosofin i organisationen. 

För att Sydkraft Nät ska kunna präglas av målstyrning krävs det att verksamheten bygger på 
gemensamma värderingar och synsätt. Av ledarskapet krävs det därför en lojalitet mot dessa 
värderingar där ledarna kan fungera som goda förebilder. Ledaren ska se till att medarbetare 
inte bara har kännedom om verksamhetens ambitioner, mål och värderingar utan även att den 
förstår dem. Information och kommunikation blir därför ett väsentligt inslag i relationen mel-
lan ledare och medarbetare där Sydkraft Nät menar att en väl fungerande interninformation 
stödjer och stärker dialogen mellan chefer och medarbetare på alla nivåer.277  

Ledarutvecklingsåtgärder 

För att stärka och utveckla de ledarkvalitéer som den nya organisationen kräver finns ett le-
darutvecklingsprogram. Under 2002 gick 32 av Sydkrafts chefer detta program. Målet är att 
minst 160 personer ska ha genomgått programmet till 2004278 som är en koncerngemensam 
åtgärd i syfte att skapa ledare som kan agera ur ett Tomorrow-Today perspektiv. Med detta 
menas att ledare ska agera på ett sätt som är värdeskapande inte bara idag utan även framöver. 
Inom Sydkraft Nät finns även ett internt utvecklingsprogram vilket syftar till att fylla på med 
kunskaper som kan förenkla det vardagliga arbetet. Tanken är att ett program ska starta varje 
år och att alla chefer på olika nivåer ska delta. En annan konkret åtgärd som görs för att tillfö-
ra önskvärda ledaregenskaper till organisationen är systematisk inventering där potentiella 
ledare internt urskiljs. Sedan dessa identifierats uppmuntras de till lämplig utveckling.279  
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I lednings- och styrfilosofin träder aspekter som prestigelöshet, helhetsperspektiv, skapande 
av förståelse och förtroende fram som viktiga moment. Detta för att fokus riktas på med-
arbetarens ansvarstagande och för att därmed bidra till en effektiv målstyrning. För att effek-
tivisera styrningen och strävan efter processorienteringens ständiga förbättringar spelar även 
styrsystemets utformning en betydande roll vilket beskrivs nedan. 

4.3.4 STYRSYSTEM 
Ekonomistyrningen i Sydkraft Nät har med omorganiseringen förändrats. Process-
orienteringen har tvingat fram en ökad kostnadsmedvetenhet samt krav på högre effektivitet. 
Styrningen syftar därför till att nå en effektiv balans mellan rationell stordrift och specifika 
lokala lösningar.280 Med processorienteringen har ekonomistyrningen därför omfokuserats till 
att utgå från processerna. Detta innebär att både styrningen och uppföljningen har en tydlig 
och aktiv koppling till processerna.281  

Styrningen sker från två håll, i en s.k. ”tvåfrontsstyrning”, och styrningen blir då både hori-
sontell och vertikal. Detta eftersom alla Sydkrafts Näts kostnader och intäkter finns samlade i 
både processer och affärsenheter, vilket innebär att processernas sammanlagda resultat är lika 
med summan av resultaten för alla affärsenheterna. Tvåfrontsstyrningen bedöms ge bra kon-
troll över ekonomin och därmed ge goda förutsättningar för Sydkraft Näts lönsamhetsmål.282 
Tvåfrontsstyrningen anses även bidra till att upprätthålla en eftersträvad balans mellan lokala 
och gemensamma lösningar.  

Samtidigt som tvåfrontsstyrningen upprätthåller denna balans, görs det på bekostnad av att 
processerna inte kan lyftas fram i önskvärd omfattning. Även om styrningen är demokratisk, 
där alla medarbetare har möjlighet att tycka till och beslut således verkligen förankras i orga-
nisationen, bedöms denna få konsekvenser för processorienteringen. Det upplevs bl.a. som 
svårt att driva igenom utveckling och aktiviteter. Särskilt gäller detta i de fall då dubbla roller 
förekommer i organisationen. En ledare med resursansvar kommer t.ex. i stor utsträckning att 
även ta hänsyn till resurserna när han eller hon strävar efter att förbättra processen. Om effek-
tivisering inom en process t.ex. medför rationalisering av personal inom resursen, föreligger 
det en viss risk att personen på den dubbla befattningen ser konsekvensen innan åtgärden och 
försöker mildra denna.283 Kontentan blir ineffektiva kompromisser. Inom affärsenhet Skåne 
har detta yttrat sig på så vis att en effektivisering av en process inneburit omplacering av per-
sonal till andra processer genom att man frigjort sig från entreprenörer eller alternativt funnit 
andra uppgifter till de drabbade. Detta eftersom affärsenhet Skåne har en policy som motsäger 
sig att friställa personal på motsvarande vis.284  

I samband med övergången till processorientering, dock inte i anslutning till denna, har även 
ABM, Activity Based Management, införts i Sydkraft Nät. ABM-tänkandet började tillämpas 
för två år sedan men har sedan fem år tillbaka varit ett inslag som diskuterats.  Övergången till 
ABM ses därför inte som en direkt konsekvens av övergången till processorienteringen. Istäl-
let beskrivs tiden vid övergången till processorienteringen som det tillfälle då behovet av att 
tillämpa ett ABM-tänkande uppstod och därmed infördes.285  

Processorienteringen har således förändrat användningen av vissa styrsystem. Denna föränd-
ring har skett i olika utsträckning för de olika verktygen. Även på systemsidan har nya IT-
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system dykt upp, vilka i sin tur påverkat styrsystemen och bidragit till dess förändring. Styr-
systemen har även här fått anpassas till IT-systemen. Nedan följer en redogörelse över de 
styrverktyg som Sydkraft Nät upplever som viktiga i förhållande till processorienteringen 
samt hur dessa används för att bistå processtyrningen.  

Budget 

Budgeten bedöms som Sydkraft Näts viktigaste styrmedel. Denna bedömning utgår från fak-
tumet att budgeten styr hela verksamheten och att den därigenom ses som ett väsentligt 
hjälpmedel för att nå de uppsatta målen.286 

Sydkraft Näts budget baseras på den koncerngemensamma MTP-budgeten, Medium Term 
Planning som bygger på rullande prognoser för tre år. Budget görs i Sydkraft Nät för år ett 
och prognoserna innefattar år två och tre, vilket sedan utförs på rullande basis. Prognoserna 
innefattar emellertid samma detaljnivå som budgeten för år ett gör287. Från MTP:n får Syd-
kraft Nät ett direktiv vilket utgör den viktigaste komponenten i budgeten. Direktivets betydel-
se fanns även innan övergången till processorientering men i många andra avseenden har 
budgeten fått anpassas för att kunna användas i processorienteringens regi. 288   

Tidigare fördelades direktivet, på årlig basis, direkt över de olika bolag som utgjorde Sydkraft 
Nät. Med processorienteringen har som bekant, de olika bolagen utvecklats till ett antal af-
färsenheter. Budgetdirektivet innebär att ett sammanlagt resultatkrav för Sydkraft Nät presen-
teras. Med processorienteringen har hanteringen av resultatkravet förändrats och innebär nu 
att resultatkravet fördelas mellan respektive process inom ramen för direktivet.289 Det är sedan 
upp till processerna att på ett ”intelligent” sätt fördela sin ram mot respektive affärsenhet290. 
Det intelligenta sättet innebär mer konkret att respektive process för en dialog inom processen 
för hur ramen ska fördelas mellan affärsenheterna. Dialogen tar sin plats under det för ända-
målet avsedda styrgruppsmöten där representanter för enheten, processledarna samt pro-
cessägaren, närvarar291.  

Processledarna är vidare de som ansvarar för den egentliga budgetprocessen på affärsenhets-
nivå. Respektive processledare ska med de ramar som utgått från styrgruppen dela upp dessa 
på processens respektive områden och aktiviteter. Representanter från områdena eller aktivite-
terna får på motsvarande sätt inför ett styrgruppsmöte lämna förslag och motivera dessa till 
processledaren som sammanställer de olika representanternas förslag till den budget som är 
legitim för affärsenhetens del av processen.292 Fördelningen av ramarna har med processorien-
teringen således utökats till ett par steg, för respektive process, istället för att som tidigare 
direkt fördelas till de olika bolagen. Budgeten har således fått anpassas för att fortsätta vara ett 
lämplig och effektivt styrverktyg under processorienteringen. 

Med processorienteringen är budgeten inriktad på att fördela pengar där de bäst behövs. Be-
hovet ska åskådliggöras genom användningen av nyckeltal där nyckeltalen har en konstruk-
tion som påvisar att behov för tilldelning av resurser föreligger. Tanken är med andra ord att 
budgeten ska få en tydligare koppling till nyckeltalen. Denna koppling har i viss utsträckning 
identifierats men har praktiskt inte börjat tillämpas ännu. Bland de områden som nyckeltalens 
budgetkoppling identifierats hör behovet av investeringar i nät. Behovet av investeringar i nät 
är vidare kopplat till driftsprocessens olika nyckeltal rörande medelavbrottstid. En hög stör-
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ningsgrad ska således identifieras genom att titta på vilka enheter som påvisar högst medelav-
brottstid och budgeten ska i nästa steg omfördela resurser till dessa enheter.293  

Frånsett ovanstående finns en viss budgetkoppling till nyckeltal etablerad. Detta då nyckelta-
len i många fall bistår med den information som budgeten baseras på, genom att nyckeltal och 
budget ligger under samma affärssystem. Nyckeltalen tjänar då som input till budget.294  

Budgeten beskrivs vidare vara en del av ABM och därmed aktivitetsbaserad. Sydkraft Nät vill 
emellertid inte beskriva budgeten som en renodlad ABC-budget utan menar att de sysslar med 
aktiv budgetering, där både budget och prognoser är aktivitetsbaserade.295 Den aktiva budgete-
ringen anses inte heller vara en renodlad ABC-budget eftersom aktiviteterna i sin tur inte ba-
seras på kostnadsdrivare296. Hur budget och prognoser är aktivitetsbaserade kommer kort att 
redogöras för nedan, vid beskrivningen av de affärssystem som dessa är kopplade till.  

Nedan följer en presentation över de mätningar och de av dessa resulterande nyckeltal, som 
förekommer i Sydkraft Nät. 

Mätningar - Nyckeltal 

Mätningarna i Sydkraft Nät utgår från ett antal uttalade mål, vilka brutits ur de övergripande 
strategierna för att kunna mätas och följas upp. Tabellen nedan åskådliggör de övergripande 
mått som används för att mäta respektive målområde.297 

 

Mål Kundorientering Lönsamhet Attraktiv arbetsgivare 
Integration av ny 

verksamhet 
Mått Leveranskvalitet Resultat Humankapitalindex Helt integrerade 
Mått Nöjd-Kund-Index Vinst i kronor Individuella utvecklingsplaner - 

 
Tabell 4:2 Övergripande mått  
 
Mätningarna av dessa mått sker på olika sätt och Sydkraft Nät menar dessutom att det för vis-
sa av dessa mått inte finns någon egentlig mätning. Inte heller finns det någon etablerad tek-
nik för att mäta sambanden, dvs. hur de olika måtten kan påverka varandra.298 Tabellen nedan 
åskådliggör hur mätningar av ovan nämnda mått sker samt vilka referenspunkter som före-
ligger.  

 
Mått/Mätningar sker genom: Mål: 
Leveranskvalitet Medelavbrottstiden ska sänkas varje år 
Nöjd-Kund-Index Mäts i samverkan med koncernen och ska förbättras varje år 
Resultat Resultat efter avskrivningar ska överstiga branschgenomsnittet 
Vinsten i kronor Vinst i kr. e. finansnetto och avskrivn. e. goodwill ska öka realt varje år 
Humankapitalindex Mäts i samverkan med koncernen, ska förbättras varje år 
Individuella utvecklingsplaner Individuella utvecklingsplaner ska finnas och följas upp för alla anställda 

Helt integrerade 
Förvärvad verksamhet ska inom ett år vara helt integrerade i våra processer 
och stödsystem 

 
Tabell 4:3 Mätningar av övergripande mått  
 

                                                 
293 Carsten Ohlsson & Mikael Johansson 2003-03-21 
294 Aleksandra Mihailovic 2003-05-09 
295 Ibid 
296 Carsten Ohlsson & Mikael Johansson 2003-05-16 
297 Sydkraft Nät VAMS  
298 Peter Lundgren 2003-05-05 



 70 

Mätningarna av de övergripande måtten understöds dessutom av andra nyckeltal, fördelade på 
de olika processerna. Varje process har skapat sina egna mått och huvuddelen av dessa mått 
kan ses som drivare till de ovan nämnda övergripande måtten299. Detta innebär att processer-
nas utformade mått resulterar i eller påverkar de övergripande måtten, vilka sedan återfinns 
under respektive affärsenhet. 

För att möjliggöra en effektiv hantering av de etablerade nyckeltalen föranleddes arbetet med 
att identifiera lämpliga mått med en gemensam genomgång av begreppsdefinitioner. Det be-
dömdes som viktigt att etablera en gemensam grund där olika begrepp och innebörder av de-
samma fick enhetliga betydelser, då de tidigare självständiga bolagen hade många lokala vari-
anter på tolkningar av snarlika begrepp. Gemensamma nyckeltal och begrepp resulterade bl.a. 
i att en gemensam timpeng, vilken utgör 400 kr per timme, definierades och fastställdes.300 
Denna timpeng är idag en viktig komponent i flera av de nyckeltal som används. Genom att 
ha en enhetlig timpeng underlättas analyser som görs för att fastställa de olika processernas 
kostnader per affärsenhet.301 Fastställandet av processernas kostnader underlättas även av det 
etablerade ABM tänkande som finns i organisationen. Med ABM kan processerna göra mer 
korrekta mätningar, vilket har fått en stor betydelse för möjligheten att känna till vad aktivite-
terna egentligen kostar att genomföra. Genom denna kännedom kan affärsenheterna jämföra 
sina kostnader mot fristående entreprenörers kostnader. Förfarandet möjliggör därmed ett ef-
fektivt övervägande av outsourcing-beslut, genom att kännedom om aktiviteternas timkostnad 
finns. Dock bör mätningar, som syftar till jämförelse med entreprenörer, göras med viss för-
siktighet eftersom den utgår från den gemensamma timpengen, vilken inte alltid speglar den 
verkliga kostnaden. 302   

Den löpande kontrollen av det ekonomiska utfallet i Sydkraft Näts processer och affärsenheter 
sker med hjälp av nyckeltal som mäts och analyseras. Nyckeltalen som används för mätning 
av respektive process återfinns i respektive affärsenhet. Tabellen nedan visar ett par av de 
olika nyckeltalen som har utvecklats för respektive process. 

 

Anläggning Drift Marknad 
DUAM-netto DUAM-netto DUAM-netto 
Investeringsvolym Medelavbrottstid DUAM-netto per kund 
DUAM-netto/NUAK DUAM-netto / driftledningstimme Kundnöjdhet 
 
Tabell 4:4 Processernas olika nyckeltal  
 

DUAM-nettot är ett gemensamt nyckeltal som avläses för respektive process och syftar till att 
ge en överblick över respektive process kostnader och intäkter i de olika affärsenheterna. Dess 
innebörd motsvaras av det traditionella täckningsbidraget och består således enbart av kostna-
der och intäkter som affärsenheten kan påverka dvs. de som är specifika för affärsenhetens del 
av processen. DUAM-nyckeltalet är direkt kopplat till det övergripande lönsamhetsmåttet. 
Eftersom anläggningsprocessen är den mest anläggningstunga processen så dominerar denna 
DUAM-nyckeltalet. Organisationens lönsamhet är därför starkt knuten till anläggningsproces-
sens framgång i att hantera detta nyckeltal. DUAM-nyckeltalen är även kopplade till budge-
ten.303 
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Det återfinns även många olika alternativa sätt att mäta DUAM i förhållande till andra para-
metrar mellan de olika processerna. Exempelvis har marknadsprocessen, som står för den 
egentliga kundkontakten, ett DUAM som ställs i förhållande till antalet kunder. Nyckeltalet 
beskriver således vilken kostnad som inträffar per kund. Anläggningsprocessens DUAM är i 
sin tur kopplat till NUAK, nuanskaffningsvärdet, och nyckeltalet får således innebörden av 
avkastning på insatt kapital. Detta motiveras med att anläggningsprocessen står för den kapi-
talintensiva biten i organisationen304. Vilka parametrar som de olika processerna använder 
DUAM i förhållande till är således beroende av vilka aktiviteter som kännetecknar processen 
ifråga.   

Nyckeltalen som används idag bedöms främst vara ekonomiska mått, dvs. mått knutna till 
lönsamheten. Framöver önskar Sydkraft Nät emellertid även använda sig av andra mer verk-
samhetsknutna mått som inte behöver ha en direkt koppling till lönsamheten. I nuläget be-
skrivs emellertid detta som en omöjlighet pga. diverse strukturella brister. Den största struktu-
rella bristen i detta sammanhang sägs vara att ansvaret fortfarande är funktionellt och geogra-
fiskt fördelat och därmed inte anpassat efter processerna. Problematiken avspeglas i att det, 
för de s.k delprocesserna, inte finns någon ansvarig ledning, att denna inte har något ekono-
miskt ansvar samt att de ansvariga är utposterade efter den geografiska funktionen. Eftersom 
den geografiska utposteringen fångar många olikheter mellan enheterna, trots strävan att göra 
dessa så lika varandra som möjligt, återspeglas olika förhållanden. Dessa förhållanden är ex-
empelvis skillnader mellan landsbygd och tätbyggd, terräng och klimat etc. Dessa lokala vari-
ationer får olika innebörd vid tillämpningen av icke-ekonomiska mått. Processerna kan såle-
des inte leverera nya lämpligare nyckelmått eftersom ansvariga för de s.k. delprocesserna inte 
kan komma överens, vilket beror på att de först och främst ser till enhetens bästa och inte till 
Sydkraft Näts bästa. Förutom denna suboptimering återstår även problemet med att det inte 
finns någon ansvarig delprocessägare, vilket gör det svårt att driva igenom mätningsbesluten i 
delprocessen. 305 

Den upparbetade gemensamma utgångspunkten vad gäller definitioner av begrepp har även 
ett vidare syfte än att enbart implementera gemensamma nyckeltal. Med de gemensamma 
nyckeltalen skapas möjligheter till jämförelser mellan de olika enheterna och en intern bench-
marking kan således genomföras. 

Benchmarking 

Nyckeltalen har, vilket tidigare berörts, även ett annat syfte, vilket är att bidra till att imple-
mentera processorienteringen och kontinuerligt driva fram de förbättringar som denna syftar 
till. Genom skapandet av jämnstora enheter och gemensamma nyckeltal kan lärande mellan 
enheterna ta sin form och genom att identifiera ”best in practise” kan alternativa arbetsmeto-
der lyftas fram och utnyttjas.306 Affärsenheterna skall därmed, genom att lära av varandra, 
skapa en stark effektiviserings- och utvecklingskraft. I utvecklingsarbetet är nyckeltals-
analyserna ett värdefullt bidrag.307 

Identifieringen av best in practise sker genom en intern benchmarking, där de olika affärs-
enheternas respektive processernas nyckeltal jämförs mot varandra. Nyckeltalsvärdena finns 
inlagda i de gemensamma affärssystemen som ekonomistyrningen bygger på och kan därmed 
kontinuerligt kontrolleras av respektive affärsenhet.308 Det är emellertid styrgruppsmötena 
som spelar störst roll vid den praktiska tillämpningen. Processägarens idealbild är således att 
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de olika affärsenheterna ska jämföras mot varandra. Praktiskt sker detta genom att den enhet 
som har bäst nyckeltalsvärden ska föregå med gott exempel för de andra enheterna. Vid styr-
gruppsmötena ska den bästa enheten förklara hur de lyckas få bäst nyckeltal för de andra, 
både för processägaren och för den lokala processledaren. Sedan ska alla andra lokala pro-
cessledare ta med sig denna lärdom till sin egen enhet där nödvändiga förändringar ska drivas 
igenom i den egna verksamheten för att denna, vid nästa mätning, kan uppnå samma, eller 
åtminstone liknande, nyckeltalsvärde.309 Sydkraft Nät formulerar denna tanke som att ”proces-
sen ska driva införandet av nya arbetssätt och resursen ska se till att arbetet sker på ett effek-
tivt sätt”310. I detta sammanhang utgörs resursen av affärsenheten där denna ska se till att im-
plementera det sätt som är bäst och sträva efter att detta blir bättre. Processen visar genom 
benchmarking hur detta kan göras bättre. 

Avsikten med benchmarking blir således att hitta ett sätt för de övriga enheterna att bli lika 
bra som den bästa enheten. Tanken är att detta ska bilda en kontinuerligt pågående process där 
affärsenheterna hela tiden försöker överträffa varandra genom att sätta en sund press på var-
andra. Vidare ska affärsenheterna stödja varandra att nå gemensamt uppsatta mål. På detta sätt 
är målet att hitta ett best practise för varje del av processen. Sydkraft Näts tanke är att det 
finns ett bästa sätt och de vill hitta detta sätt genom att mäta nyckeltal och sedan titta på vad 
som ligger bakom goda mätvärden.311 

Användandet av benchmarking spelar även en stor roll i Sydkraft Näts expandering då flerta-
let nya företag förvärvas. Det är viktigt att fånga upp den kunskap och erfarenhet som finns i 
dessa företag.312 Att snabbt integrera dessa, vilket för övrigt mäts genom ett av de övergripan-
de måtten som nämndes ovan, innebär att de lokala arbetssätten, om dessa visar sig vara 
effektiva, snabbt kan inhämtas och så småningom även tillämpas i hela organisationen. Även 
här spelar alltså nyckeltalen en väsentlig roll genom benchmarking  

Benchmarking inom Sydkraft Nät måste emellertid förstärkas för att uppnå den tänkta effek-
ten. Fortfarande förekommer lokala skillnader mellan innebörd och tolkning av begrepp och 
definitioner. Även skillnader i vad som ska ingå under process respektive resurs förekommer. 
Detta har bidragit till att en ren jämförelse inte kan göras och således förekommer en viss 
snedvridning av vad nyckeltalen egentligen speglar.313 Förtroendet för att best in practise 
verkligen utgör ett gott exempel är således inte på en önskvärd nivå, vilket även innebär att 
den bärande tanken av konceptet är försvagad.  

Informationen som nyckeltalen och därmed benchmarking bygger på återfinns i Sydkraft Näts 
integrerade IT-system. IT-systemen är även, som ovan nämnts, länkade till budgeten och pro-
gnoserna. Nedan ska vi redogöra för deras betydelse för Sydkraft Näts styrning.  

Informationsteknologi 

Som ovan nämnts är de olika IT-systemen av stor vikt för att understödja ekonomistyrningen i 
Sydkraft Nät. Det är inte bara kopplingen till den direkta ekonomiska styrningen som gör sy-
stemen intressanta. För att genomdriva processorienteringens fulla utslag är Sydkraft Nät fullt 
beroende av tillämpningen av dessa integrerade affärssystem.  

Med SAP/R3 har Sydkraft Nät lyckats skära ner systemen från 330 till 100 olika system och 
tanken är att ytterliggare ett antal system ska integreras inom kort314. Vi kommer här inte att 
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redogöra för alla dessa system utan väljer att hantera de som är viktiga för den direkta eko-
nomistyrningen. Dessa är F1, CO, COPA samt SAP/R3, vilket är det övergripande systemet 
under vilket de övriga systemen kommer att integreras. Först ska vi emellertid kort beskriva 
IT-stödets betydelse för respektive process.  

Ovan nämndes att marknadsprocessen står för den egentliga intäktsstyrningen och därmed den 
kundrelaterade verksamheten. Med informationsteknologin kan arbetet med försäljning och 
debitering strömlinjeformas och bli lättare att överblicka. Sydkraft Nät hade innan implemen-
teringen av SAP/R3 tretton olika debiteringssystem. Tillsammans med en miljon kunder blev 
det därmed svårt att arbeta rationellt med kundhanteringen.315 

Kraftfulla IT-stöd, varav Facil++ utgör det viktigaste, utgör för anläggningsprocessens del en 
viktig framgångsfaktor. IT-stödet som används under processen omfattar allt från anlägg-
nings- och geografisk information till beslutsstödsmodeller och projekthanteringssystem. Bra 
IT-stöd bildar en förutsättning för optimal hantering av anläggningarna samtidigt som det 
möjliggör likartad bedömningsgrund för hela nätet. Det skapar vidare förutsättningar för ett 
gemensamt angreppssätt och gemensamma metoder, vilket ovan beskrevs vara ett, för Syd-
kraft Nät, eftersträvansvärt moment.316 

Viktiga faktorer för att nå framgång är tillgång till ett kraftfullt fjärrkontrollsystem som möj-
liggör korta avbrottstider vid störd drift, effektiva omkopplingsmöjligheter vid planerade 
kopplingar samt tillgång till en väl fungerande beredskapsorganisation för åtgärder ute i an-
läggningarna. Systemet som driftprocessen har infört heter Eldorado och är tänkt att motsvara 
dessa krav. Genom tillgång till driftshistorik för analys av drifthändelser kan processen med-
verka till att anläggningarna hela tiden förbättras.317 

För stödprocess personals del så omfattar IT-stödet bl.a. uppföljningen och uppdateringen av 
de individuella utvecklingsplanerna vilka ovan nämndes vara ett av de övergripande måtten 
för målet attraktiv arbetsgivare318. Inom stödprocess ekonomi återfinns IT:s betydelse där både 
budget, nyckeltal och därigenom benchmarking har en stark koppling till detta. Ekonomistyr-
ningens IT-stöd visas i figuren nedan. 

 
 

 
Figur 4:3 Den direkta ekonomistyrningens IT-komponenter Källa: Aleksandra Mihailovic 2003-05-09 
 
I modulen F1 återfinns all information knuten till externredovisningen. Informationen över-
sätts i CO-modulen. Översättningen innebär att det som under F1 är inlagt som order etc. blir 
till aktiviteter i CO. CO-modulen kan emellertid inte fånga specifika processkostnader utan 
denna innehar alla kostnader utan särskiljande efter processerna. Kostnaderna är här kopplade 
till aktiviteter i förhållande till resultatenheter. Här återspeglas de verkliga kostnaderna som 
inträffar per aktivitet. I COPA sker ytterligare en översättning där aktiviteterna kopplas till 
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processerna och kostnad per process således kan särskiljas. Här förs även den gemensamma 
timpengen på 400 kr in.319  

Mellan CO och COPA uppstår en differens mellan verklig kostnad per aktivitet och den ge-
mensamma timpengskostnaden. Differensen speglar de olika enheternas inre effektivitet efter-
som dessa är knutna till DUAM-måttet vilket, likt ovan nämndes, speglar processens lönsam-
het i respektive affärsenhet. Skillnaden mellan den verkliga kostnaden och den gemensamma 
timpengen blir ett mått på hur väl affärsenheten kan reducera sina påverkbara kostnader. För 
att få så bra nyckeltal som möjligt krävs att enheten har så många debiteringsbara timmar som 
möjligt. 320  

Informationen, som benchmarking bygger på, hämtas även från ovanstående system, vari alla 
nyckeltal finns och följs upp321. Det är med andra ord den ovan sammanhängande kedjan av 
affärssystem som är tätt kopplad till budget och nyckeltal och således även benchmarking.  

Övergången till SAP/R3 har skett i samband med omorganiseringen och är därigenom ett led 
av processorienteringen322. Med SAP/R3 eftersträvas ekonomiska besparingar och möjligheten 
att behålla och ta hand om värdefulla kunder och anställda323. SAP antas bidra till att möjlig-
göra de åtgärder som krävs för att uppnå processorienteringens syften. Detta affärssystem 
kommer att effektivisera verksamheten genom att ovan nämnda övergripande strategier kan 
införlivas. 

I nuläget återstår emellertid att övervinna en rad inkörningsproblem som finns med affärssy-
stemet. Till viss del beror dessa på att systemet anpassas efter de rutiner och arbetsuppgifter 
som finns etablerade i organisationen. Individer på skilda nivåer i organisationen har inte fullt 
ut accepterat att de måste ändra rutiner och arbetssätt för att anpassa systemet, vilket således 
har bidragit till att systemet anpassas till dem. Detta upplevs av vissa involverade som felak-
tigt och de menar att det finns en viss risk att en del av potentialen med systemet reduceras.324 
Vidare kräver systemet ett harmoniserat arbetssätt inom organisationen för att fungera som 
tänkt och leder då till effektivisering av verksamheten325. Harmoniseringen är ett inslag som 
präglar verksamheten men inte fått fullt utslag ännu. Även detta faktum kan bidra till att för-
klara inkörningsproblemen som finns närvarande. 

SAP kommer att bidra till en effektivisering inom flertalet områden. Exempelvis kommer 
kunddebiteringen att rationaliseras i en sådan omfattning att den ökade flexibilitet som skapas 
gör det möjligt att hantera ett fördubblat antal kunder. Som ovan nämndes syftar expandering-
en till att öka just antalet kunder. Tanken med SAP är emellertid att kunderna kommer att 
gynnas främst som en indirekt effekt av att arbetet rationaliseras för Sydkraft Näts tekniker. 
Genom rationaliseringen kommer avsevärda tidsvinster kunna göras för de tekniker som arbe-
tar med besiktning och kundservice av näten.326 

Enligt lag måste Sydkraft Nät besikta elnäten vart åttonde år. Med detta system är det tänkt att 
hela det omfattande arbetet som förfarandet innebär kommer till att styras och kontrolleras via 
en liten handdator. Tekniken kallas för mobile service eller det mobila kontoret och dess när-
mare betydelse tillsammans med andra åtgärder beskrivs nedan under program 2007.327 
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4.4 SYDKRAFT NÄT 2007  
Ovan har vi redogjort för den ekonomistyrning Sydkraft Nät har idag och för de ursprungliga 
intentionerna bakom denna. Idag arbetar Sydkraft med ett förändringsprogram som kallas 
”Sydkraft Nät 2007”, vilket ska förbättra företaget och dess ekonomistyrning inom en rad 
områden. Anledningen till att vi väljer att även ta hänsyn till dessa planer inför framtiden är 
att de visar på att Sydkraft Nät nu tar ytterligare ett steg mot processorientering. 

Förändringsarbetet fram till år 2007 syftar främst till att skaffa ett försprång gentemot konkur-
renterna, bli mer kundvänliga och effektiva samt öka lönsamheten. Ökad effektivitet ska upp-
nås genom att bättre utnyttja tekniken och systemen fullt ut samt att ta bättre vara på stor-
driftsfördelarna. Sydkraft Nät strävar även efter att vara ett fortsatt föredöme för hur de bedri-
ver elnätverksamhet, främst för sina kunder, Energimyndigheten och politikers syn på dem, 
men även för andra nätföretag. 328  

Vid jämförelser som gjorts mellan olika nätföretag inom branschen samt inom E.ON-
koncernen har det emellertid visat sig att Sydkraft Nät har mycket att förbättra329. Bl.a. har det 
visat sig att Sydkraft Näts sätt att driva verksamheten är för dyr och att det går att driva verk-
samheten på ett bättre sätt med lägre kostnader och ökad effektivitet som följd. Med andra ord 
har det uppmärksammats att det finns effektiviseringspotential inom Sydkraft Nät, vilket har 
mynnat ut i ett kostnadsbesparingskrav. Det är främst detta besparingskrav från ägarna som 
har givit upphov till förändringsprogrammet, även om Energimyndigheten och den statliga 
regleringen också är faktorer som driver på förändringen.330 Sydkraft Nät uttrycker själva att 
de har en skyldighet mot såväl kunder, ägare som anställda att bedriva verksamheten så effek-
tivt som möjligt. Kostnadsbesparingen sätter framförallt upp mål och incitament till att arbeta 
vidare med ekonomistyrningen och dess anpassning till processorienteringen.  Sydkraft Nät 
uttrycker en önskan att kunna förlösa effektivitetspotential då det troligtvis finns många lås-
ningar i systemet som gör att kostnaderna idag är höga.331  

Förändringsprogrammet kommer att leda till en rad justeringar och tillskott i den befintliga 
ekonomistyrningen. Just nu arbetas det utifrån ett antal förstudier vilka inom kort väntas landa 
i en handlingsplan.332 Redan idag är Sydkraft Nät dock på det klara med ett antal konkreta 
åtgärder inom det organisatoriska sammanhang i vilket ekonomistyrningen innefattas.  

4.4.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Utifrån organisationsstrukturen är syftet med förändringsprogrammet 2007 framförallt att 
stärka processerna och samtidigt tona ner affärsenheterna. Vidare ska huvudprocesserna delas 
upp i delprocesser, med ansvariga delprocessägare, samt aktiviteter. Tidigare har det som be-
kant endast funnits huvud- och stödprocesser samt nätverk.333 Delprocesserna, vilka ersätter 
dagens nätverk, ska få mandat att utföra aktiviteter i de så kallade affärsenheterna samtidigt 
som de kommer att få ett resultatansvar. Detta resultatansvar kommer att fördelas vidare ner 
till respektive aktivitet som därmed också får ett visst ekonomiskt ansvar. Vidare kommer 
delprocessägarnas ansvarsområde att motsvara processägarens, dock på delprocessnivå. Detta 
innebär att delprocessägarna kommer att få ansvar för hela delprocessen till skillnad mot da-
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gens geografiska anknytning till ansvarsområdet. Samtidigt kommer detta även att medföra att 
lokala variationer på arbetssätt i delprocesserna reduceras.334  

Processerna ska drivas hårdare samtidigt som de avskiljs från resurserna, då syftet är att und-
vika resursstyrda processer. Processtyrgruppen, som bl.a. kommer att bestå av huvudpro-
cessägare och delprocessägare, kommer vidare att se till processens helhet och vidare få till-
delat medel att köpa in resurser som antingen finns i internt i Affärsstöd eller externt.335 På så 
vis ska det bli lättare att få igenom förslag i hela verksamheten, vilket i dagens läge har visats 
sig svårt pga. en fortsatt stark bolagstanke ute i affärsenheterna.336 I linje med att processerna 
blir helt skilda från resurserna kommer troligtvis även en högre grad av outsourcing karaktäri-
sera verksamheten, då processägarna så småningom fritt kommer att kunna välja att köpa in 
resurser antingen externt eller internt från resursorganisationen.337 Resursorganisationen, vari i 
princip all personal ska ha sin hemvist, kommer att ersätta affärsenheterna. Denna kommer att 
karaktäriseras av en gränslös nationell resursorganisation som arbetar i team utifrån olika ak-
tiviteter.  

4.4.2 STYR- OCH LEDNINGSFILOSOFI 
Utifrån styr- och ledningsfilosofin kommer man att arbeta med större långsiktighet och fram-
förhållning i verksamheten. Detta kommer att ske genom långsiktiga kontinuerliga planer på 
samtliga nivåer i organisationen. Ledningen kommer att ske med hjälp av målstyrning och 
motivation genom ett tydligt ledarskap. En tydligare styrning kommer även att göra sig gäl-
lande då allt mer ekonomiskt ansvar kommer att delegeras ut från processerna och ner i orga-
nisationen. I takt med att affärsenheterna tonas ner kommer styrnings- och resultatkrav där-
med bara att finnas i ett led. I linje med detta kommer styr- och ledningsfilosofin att ge form 
åt en större samverkan och helhetsfokus i organisationen, då det är viktigt att låta processori-
enteringen återspeglas i hela organisationen. Ett resultat av denna samverkan och helhetsfokus 
kommer även att bli minskad suboptimering affärsenheterna emellan338  

Ytterligare något som kommer att prägla verksamheten är att många medarbetare inom Syd-
kraft Nät kommer att få flytta eller lämna sina arbeten, då verksamheten, i ett steg mot effek-
tivisering, i framtiden kommer att vara etablerad på väsentligt färre ställen.339 Närheten till 
kunden kommer fortfarande att vara viktig, men det satsas på den upplevda närheten istället 
för på den fysiska.340 Problemet idag är att samma saker görs på flera ställen i verksamheten, 
vilket är både resurskrävande och kostsamt. Istället finns en önskan i Sydkraft Nät att centrali-
sera många arbetsuppgifter och således göra mer gemensamt.341 Sydkraft Nät kommer, som en 
respons på detta, att arbeta mycket med att engagera kvarvarande personal, då medarbetarna 
ses som otroligt viktiga resurser vars kompetens måste tas till vara.342 Detta kommer i hög 
grad att prägla styr- och ledningsfilosofin under förändringsprogrammets gång.   

4.4.3 STYRSYSTEM 
Utifrån styrsystemen kommer Sydkraft Nät bl.a. att stödja den mer långsiktiga och helhetsfo-
kuserande styrningsfilosofin genom att arbeta fram nya nyckeltal. Dessa nyckeltal ska mätas 
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ända ner på aktivitetsnivån och på så sätt spegla hur kundvärde skapas. I linje med detta 
kommer nyckeltalen att fokusera på hela processen och kommer slutligen även att kunna an-
vändas som benchmarking mot övriga bolag inom E.ON koncernen.343 Att optimera proces-
serna genom benchmarking bolag emellan är något som redan tillämpas i hög grad inom 
E.ON344.   

Affärssystemet SAP/R3 kommer att förädlas ytterligare och utökas med fler funktioner, vilket 
kommer att förbättra flödet i ekonomistyrningen. Andra tekniska system som kommer att för-
bättra och underlätta för processerna är driftsystemet Eldorado, vars syfte är att styra samtliga 
nät från samma kontrollrum, samt nätinformationssystemet Facil++. SAP/R3, Eldorado samt 
Facil++ kommer att vara integrerade för att kunna dra nytta av storskalighet.345 Vidare ska ett 
ärandehanteringsprogram införas så att kundärendena kommer rätt och att man vet vilket ma-
terial som behövs för att åtgärda felet. Även GPS kommer att i samband med ett s.k. mobilt 
kontor och ett elektroniskt kartsystem att användas i större utsträckning för att snabbt kunna 
kontrollera och styra medarbetarnas insatser ute på fältet. Samtliga av dessa åtgärder ska öka 
den lokala, upplevda närvaron.  

Övriga projekt som ingår i 2007-programmet är att förbättra nätkundtjänsten och därmed 
kundrelationen, utarbetandet av kundanalys, omvärldsanalys samt en ny VAMS vilken bl.a. 
kommer att fokusera på ökad lönsamhet, kundnöjdhet, samhällsfrågor, att vara en attraktiv 
arbetsgivare samt expansion.346  

Så här långt har Sydkraft Nät idag kommit med processorientering och konkreta planer inför 
de närmsta åren. Ovanstående åtgärder ska tolkas som fastlagda och det är också så vi kom-
mer att behandla dem i analysen. Dagens ekonomistyrning samt de konkreta planer inför 2007 
som vi känner till kommer vi att behandla tillsammans som en helhet i den fortsatta analysen. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel ämnar vi analysera vårt empiriska material i förhållande till den teoretisk bak-
grund vi tidigare givit. Kapitlets huvudsakliga syfte är att besvara problematiseringens hu-
vudfrågor samt lägga grunden för att kunna besvara uppsatsens syfte. 

 

5.1 INLEDNING 
Vi har nu kommit fram till analyskapitlet där vår avsikt är att analysera den data som presen-
terats tidigare i uppsatsen. För att åskådliggöra analysens utgångspunkt tar vi hjälp av figuren 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5:1 Analysens utgångspunkt 
 

Empirikapitlet har gett oss en bild av hur ekonomistyrningen ser ut idag i Sydkraft Nät och 
denna bild kommer vi att ställa mot det teoretiska ramverk som vi har presenterat i teorikapit-
let. Analysens första del syftar till att besvara problematiseringens första fråga; Är ekonomi-
styrningen i Sydkraft Nät idag processanpassad? Frågan besvaras genom att vi använder oss 
av vår teoretiska modell över det organisatoriska sammanhanget, detta för att finna fit och 
misfit mellan de organisatoriska aspekterna. Denna fråga ligger sedan till grund för analysens 
andra del som följaktligen kommer att syfta till att besvara problematiseringens andra fråga; 
Vilka negativa, respektive positiva, konsekvenser kan följa om ekonomistyrningen inte är 
processanpassad i Sydkraft Nät. I analysen av denna fråga ställer vi vad Sydkraft Nät vill 
uppnå med sin processorientering mot fråga ett.  

Dessa två frågor ligger i sin tur till grund för att besvara uppsatsens syfte, vilket vi kommer att 
göra i resultatkapitlet. 
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5.2 ÄR EKONOMISTYRNINGEN IDAG PROCESSANPASSAD? 
Vid en första anblick av Sydkraft Näts visioner och mål inför framtiden kan deras ekonomi-
styrning i hög grad anses vara processanpassad. VAMS:en ligger till grund för vad Sydkraft 
Nät vill uppnå med processorienteringen, vilket är en starkare kundorientering och lönsamhet. 
Ett mål är även att fokusera på värdeskapande arbete och i linje med detta göra verksamheten 
effektiv genom en kombination av stordriftsfördelar och lokal närhet. Samtliga av dessa vi-
sioner och mål talar för en processorienterad verksamhet. Processorientering och processtyr-
ning syftar just till att fokusera på värdeskapande arbete för kunden samt att utnyttja resurser-
na på bästa möjliga effektiva sätt. Genom att fokusera på kunden i varje enskild aktivitet ska-
pas kundvärde, effektivisering av verksamheten samt en ökad lönsamhet. Processorientering 
är ofta ett svar på påverkande faktorer i omvärlden, vilka av företagen mer eller mindre kräver 
en effektivisering av deras verksamhet.  

Förutsättningarna för en framgångsrik processorienterad organisation läggs emellertid redan i 
implementeringsfasen. Vid en djupare anblick har Sydkraft Nät endast kommit halvvägs i 
Rentzhogs faser, vilket naturligtvis påverkar graden av processanpassning. Sydkraft Nät har 
skapat en vision för vad organisationen vill uppnå med processorienteringen, vilken bl.a. 
åskådliggörs i deras VAMS. Utifrån visionen har de sedan identifierat och namngett ett antal 
huvudprocesser, vilket är det andra steget i implementeringsfasen. Det tredje steget, att orga-
nisera processtyrningen, är ett steg som vi anser karaktärisera Sydkraft Näts verksamhet just 
nu. För tillfället anser vi att de befinner sig mellan steg tre och steg fyra, vilket är att skapa 
nödvändig förståelse för processerna i hela organisationen. Sydkraft Nät är i stora drag, rent 
strukturellt, organiserat i enlighet med processorientering. Det finns emellertid fortfarande 
delar som saknas. Vad gäller att skapa en förståelse för processerna i hela organisationen 
arbetar man med detta genom diverse olika intern- respektive externutbildningar samt en s.k. 
verksamhetsutvecklingsmetodik. Mycket finns kvar att bearbeta då den huvudsakliga utbild-
ningen har skett på en högre nivå i företaget.  

Det steg i implementeringsfasen, där Sydkraft Nät idag befinner sig, kan även anses karaktäri-
sera dagens förhållande utifrån de tre aspekterna; organisation, styr- och ledningsfilosofi samt 
styrsystem. Nedan kommer vi att analysera huruvida Sydkraft Näts ekonomistyrning idag kan 
anses vara processanpassad. 

5.2.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Även om Sydkraft Nät tydligt visar i sin VAMS att det är en processorienterad organisation 
som de eftersträvar ser vi i diskussionen ovan att de inte fullt ut har lyckats med implemente-
ringen. En av de tyngre vägande anledningarna till detta är att Sydkraft Nät har strukturerat 
sin organisation som en matrisorganisation med processer som löper horisontellt och affärs-
enheter som löper vertikalt. 

Processer 

Processerna, vilka består av tre huvudprocesser och en stödprocess, löper tvärs igenom affärs-
enheterna. Uppdelningen med tre huvudprocesser; drift, anläggning och marknad anser vi väl 
spegla deras verksamhet och organisationens strategiska inriktning vilket är det krav teorin 
ställer på uppdelningen. Vidare ska processerna löpa genom hela företaget, från input till out-
put, och i slutändan leverera värde för kunden. Marknadsprocessen syftar till att ansvara för 
den kundrelaterade verksamheten och i denna process blir det tydligt att värde skapas för 
kunden genom att kundtjänst och fakturahantering fungerar smärtfritt. Värde i den här proces-
sen innebär för kunden avsaknaden av problem. Anläggningsprocessen ska säkerställa elleve-
ransen och dess kvalité, dvs. vårda anläggningen och även investera vilket ger denna process 
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ett långsiktigt fokus. Även här innebär värde för kunden avsaknaden av problem, då invester-
ingar i näten ger färre avbrott. Drift har ansvaret för den operativa delen av nätet, avbrott samt 
planering. Kundvärde skapas genom hög leveranskvalité som medför säkrare drift hos kunden 
och att strömmen snabbt återkommer vid avbrott 

Speglingen av den strategiska inriktningen, med fokus på kunden, faller sig naturligt eftersom 
det också är det kravet som ställs på processen. Lönsamhet, som prioriteras hos Sydkraft Nät 
speglas i främst anläggningsprocessen där en hög kvalité på elleveransen motiverar det pris 
som idag tas ut, men även genom att näten underhålls så att risken för avbrott minskar. Främst 
handlar det i processerna att förebygga kostnader, vilket går hand i hand med att skapa kund-
värde, utifrån diskussionen ovan. 

En stödfunktion ska, för att vara en väl fungerande stödprocess, understödja huvud-
processerna. I Sydkraft Nät består stödprocessen av funktionerna IT, Ekonomi och Personal 
och bedrivs som en huvudprocess där stödprocessen tar sin personal från Affärsenhet stöd. 
Tanken bakom stödprocesserna är att avlasta processägarna, vilket med andra ord innebär att 
de ska tillse ett internt behov. Sydkraft Näts tanke med stödprocessen skiljer sig något från 
den vi har identifierat i teorin. Specialistfunktionen kan sägas motsvara de personer som finns 
i stödprocessen i Sydkraft Nät idag. Hjälparens roll är att vara expert på metoder och arbets-
sätt. Den rollen har vi inte identifierat, vilket i stor utsträckning beror på att arbetet utförs oli-
ka inom processerna och enheterna. Denna roll är följaktligen viktig i arbetet med att få alla 
att göra lika, vilket Sydkraft Nät strävar efter. Dokumenterarens syfte är att beskriva arbets-
gång och metoder och inte heller denna funktion har vi identifierat i Sydkraft Nät. Vi har dock 
funnit att de, i samband med benchmarking, försöker beskriva den enhetens metoder som ut-
för sitt arbete mest effektivt. Bristen ligger dock i att det är svårt att få den bästa metoden 
kommunicerad till övriga enheter. Funktionen kan, av teoretiker, anses överflödig men vi an-
ser att det är ett steg på vägen mot att harmonisera verksamheten. 

Huvudprocesserna består i sin tur av delprocesser, enligt den teoretiska definitionen, och de-
ras syfte är att avlasta processen så att denna blir mer lätthanterlig samt att föra processtän-
kandet ner i organisationen. I Sydkraft Nät används inte begreppet delprocesser utan i stället 
finns det nätverk. Begreppen har inte samma innebörd då nätverken är geografiskt knutna och 
syftet med delprocesser är att de ska löpa genom hela processen, ha ett ekonomiskt ansvar och 
en tydlig ledning. Genom att Sydkraft Nät inte har gått över till att utnyttja delprocessernas 
potential utan hänger fast i den funktionella geografiska enheten ser vi att de brister i process-
orienteringen. Även om detta är på lägre nivå i företaget, är det viktigt att få med alla delar i 
organisationen i processorienteringen. Detta ser vi som ett tecken på att Sydkraft Nät har långt 
kvar till steg fyra, att skapa förståelse. Möjligheten finns att de, utifrån denna aspekt, inte ens 
nått upp till steg tre, att organisera processtyrningen. I förändringsprogrammet 2007 kommer 
Sydkraft Nät att införa delprocesser, vilka i stor utsträckning kommer att få den innebörd som 
teorin ovan förordar. Detta är ett steg mot ökad processorientering men det kommer att dröja 
ytterligare innan förståelse skapas. Vi tror att det är först genom att arbeta i en processtruktur 
som verklig förståelse kan etableras. Vi tror att förståelse skapas av att man faktiskt arbetar i 
en given processtruktur där ens ansvarsområde utgörs av processen och att en learning-by-
doing-effekt således uppstår. 

Infrastruktur 

Organisationsstrukturen ligger i stor utsträckning bakom förändringen mot processorientering 
och är en förutsättning för förändringsarbetet. Det är viktigt att klargöra strukturer och an-
svarsfördelningar tidigt för att medarbetarna ska få konkreta strukturer att arbeta efter. Syd-
kraft Nät har i stor utsträckning gjort den rollfördelning som förordas i teorin. 
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Processägaren har ett helhetsansvar för huvudprocessen och ska enligt Rentzhog arbeta med 
dess kontinuerliga förbättring genom att sätta upp mål och engagera medarbetarna. Pro-
cessägarens status är väldigt viktig då det dels signalerar vikten av processtänkande från led-
ningen och också för att han måste kunna driva igenom förändringar. Detta brukar ofta inte 
vara ett problem då den som utses till huvudprocessägare redan är en högt uppsatt person i 
organisation. Av vikt är däremot vilken kompetens han besitter då han dels måste ha känne-
dom om processen och dels inneha ledaregenskaper. Dessa egenskaper tycker vi att vi har 
funnit, dels hos respondenter och dels som önskvärda i organisationen.  

I Sydkraft Nät har processägaren också ansvar för en styrgrupp som består av de lokala pro-
cessledarna samt affärsenhetscheferna. Dessa lokala processledare sitter också i affärsenhe-
ternas ledningsgrupper för att där kunna driva igenom de beslut som fattats på styrgruppsmö-
tena. Processtyrgruppen utgör ett tvärfunktionellt samarbete över hela processen. Lokal pro-
cessledare har ingen motsvarighet i teorin. Hans ansvar är alla huvudprocessens delprocesser 
inom det geografiska område som affärsenheten utgör. I teorin skulle man kunna döpa honom 
till lokal processägare. Men han är inte processägare på något sätt då hans ansvar är vertikalt. 
Hade han varit processägare, hade ansvaret varit nationellt och inte lokalt och således finns 
ingen lokal processägare. Till sin hjälp har den lokala processledaren nätverksansvariga som 
ansvarar för delprocesser inom affärsenheten. Teorin förespråkar, istället för lokala processle-
dare och nätverksansvariga, olika delprocessägare för respektive delprocess som då ansvarar 
för sin del av huvudprocessen, oberoende av geografiskt område. Det stora problemet med 
processorganisationen i Sydkraft Nät, som vi ser, är att processerna inte kommer fram vilket 
beror på att processorienteringen finns på huvudprocessnivå men att den saknas längre ned i 
organisationen. En av anledningarna är att delprocessägare inte har utsetts. Som vi nämnde i 
resonemanget ovan skulle processen betonas mer med delprocessägare, vilket skulle underlät-
ta för den att nå ner till de operativa nivåerna.    

Likaväl som processägarens status, måste delprocessägarens status klargöras och kommunice-
ras i organisationen. Vid tillsättandet måste valet ske av den person som har bäst kännedom 
om processen. Han måste också tilldelas en viss status vilket är viktigt för att lyfta fram och 
betona vikten av processorientering och att processen ska vara dominerande. Idag ser vi i 
Sydkraft Nät att fördelningen mellan affärsenheterna och processerna är jämbördig när det 
gäller status och resultatansvar, vilket beror på att bolagstanken fortfarande är stark. Den loka-
la processledaren har idag utsetts på lokala meriter vilket inte är i linje med Rentzhogs infra-
struktur. Inte heller kan den lokala processledaren få lika bra överblick över processerna som 
önskvärt och det är svårt att besitta god kompetens om alla delprocesser inom affärsenheten.  

Vi har också identifierat att det finns mycket att göra i samarbetet mellan processerna, så att 
arbetet blir mer effektivt och samordningsfördelar kan uppnås. Idag försöker Sydkraft Nät 
samordna arbetskraft så att resurserna utnyttjas effektivt genom fältpersonalens kunnande. 
Fältpersonalen har ett bra helhetsperspektiv och kan gå in och täcka upp för olika processer, 
vilket ger en önskvärd samverkan. Nationella team kommer att sättas samman och det är i 
denna sammansättning viktigt att få en grupp som samarbetar över processgränserna och 
dessutom få med medarbetarna med i utvecklingen. Genom dessa team kan vi anse att Syd-
kraft Nät tagit ett steg närmare processorienteringen.  

Bolagstanken är fortfarande mycket stark ute i affärsenheterna och ofta finns det en styrelse 
eller en ledningsgrupp som fattar besluten. Om den lokala processledare har svårt att genom-
föra det som beslutats i styrgruppen får detta till följd att styrgruppen inte får möjlighet att 
göra förbättringar och effektiviseringar så som det, enligt teorin, är tänkt. Viktigt är alltså att 
de får tillräckligt med mandat att kunna genomföra sina beslut. Grundtanken med processtyr-
ning, enligt teorin är att processerna ska dominera och för att de ska kunna göra det krävs att 
process- och delprocessägaren få någon slags företrädesrätt vid beslutsfattande. I praktiken 
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har dock detta inte varit ett problem men det finns en risk att problem uppstår om Sydkraft 
Nät misslyckas med att få processen starkare.  

Samordnade roller och forum bör, enligt Rentzhog, finnas för att kunna se helheten och hur 
olika beslut och projekt påverkar de olika processerna. Dessa forum syftar också till att kunna 
se var det finns möjlighet att ta tillvara på stordriftsfördelar genom samordning. I Sydkraft 
Nät har denna helhetssyn saknats vilket har gjort att flera uppgifter utförs på flera ställen. Ett 
samordnande forum i Sydkraft Nät utgörs av ledningsgruppen, men vi har inte identifierat 
liknande grupper på andra nivåer i företaget. Vi skulle dock kunna tänka oss att affärsenheter-
na fyller en sådan funktion. Problemet är att de är en geografisk uppdelning av processerna 
vilket gör att helhetsförståelsen uteblir. Däremot kan man tänka sig att de bidrar till att sam-
ordningsvinster mellan processerna identifieras. Återigen kan dessa bli svåra att dra nytta av, 
då stora lokala skillnader finns mellan affärsenheterna.  

Matrisorganisationen 

Matrisorganisationen ses av teoretiker som en naturlig följd av att organisationen går från 
funktion till process, och det finns vissa teoretiker som även anser att den är lämplig då den 
underlättar integration. Sydkraft Nät har i stor utsträckning hamnat i den fälla som Rentzhog 
nämner då organisationen blir en dålig kompromiss mellan den funktionella och den process-
orienterade organisationen. Detta är resultatet av den starka bolagstanken och kanske också av 
att Sydkraft Nät var för fega i omstruktureringen och inte ville ta ett för stort steg. Det faktum 
att deras organisationsstruktur hamnat mitt emellan organisationsformerna har svärtat av sig 
och gett upphov till en rad negativa konsekvenser, bland annat problemet med dubbla roller 
och konflikter mellan beslutsfattare från olika avdelningar. En faktor som ytterligare spätt på 
detta är att Sydkraft Näts organisation i stor utsträckning är differentierad då den bygger på 15 
bolag, som nu har blivit 8 affärsenheter och som har varit präglade av ett stort självstyre. Då 
bolagstanken drivits hårt har det medfört att olikheter mellan hur saker utförs i verksamheter-
na är stor. Integrationen medför också att det blir svårare att behålla överblicken och 
helhetsperspektivet, åtminstone till en början innan de samordnande rollerna och forumen 
fungerar fullt ut. 

Den största kritiken som riktas mot matrisorganisationen är just att konflikter kommer till att 
uppstå mellan beslutsfattare från olika avdelningar eftersom fattandet av gemensamma beslut 
blir svårare då närmandet av problemet sker utifrån olika referensramar och perspektiv. Å 
andra sidan kan dessa konflikter ses som kreativa och föra organisationen framåt om det finns 
förutsättningar för det. Konflikterna blir negativa då de stammar ur problem som beror på att 
medarbetare förfogar över dubbla roller. Processen ska fungera som en beställare av tjänster 
och affärsenheten som en utförare. Där är emellertid Sydkraft Nät ännu inte idag på grund av 
att affärsenheternas självstyre fortfarande är starkt. Detta leder till diskussioner mellan affärs-
enhetschefer och lokala processledare. Det finns också personer som sitter på båda dessa pos-
ter och som då måste uppfylla krav från två håll, jämför tvåvägsstyrningen nedan. Genom att 
dessa dubbla roller finns är processorienteringen inte fullt ut anammad. Processen har idag 
inte mer makt än affärsenheten och därför uppstår dessa diskussioner. Utöver att det ibland 
uppstår kohandel mellan resurs och process när dessa ska komma överens, tenderar affärsen-
hetschefen att bygga upp slack i sin budget så att inte resurser, i form av människor blir över-
flödiga. I och med förändringsprogrammet 2007 kommer affärsenheternas uppgift att få ka-
raktären av en ren resursorganisation, ett internt ”Manpower”, vilket kommer leda till ökad 
tydlighet, både i roll- och ansvarsfördelningen och förhoppningsvis leda till att de negativa 
konflikterna minskar i antal och lättare kan lösas.  

För att skapa förutsättningar för de kreativa konflikterna krävs det, enligt teorin, en arena där 
dessa kan vädras och lösas. Samordningsfunktioner och ett öppet klimat är två viktiga aspek-
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ter. I sydkraft Nät finns det samordningsfunktioner men på grund av att de, som vi ovan sett, 
inte är helt processanpassade, fyller de inte sitt syfte fullt ut. Vår uppfattning är att klimatet är 
ganska öppet i Sydkraft Nät och att det finns tillräckligt med arenor. Många får vara med och 
bestämma och tycka till vilket tyder på en demokratisk organisation. Effektiviteten blir dock 
lägre i en demokratisk organisation då det kan ta tid att förankra idéer och för viktiga beslut 
att klubbas igenom när många måste enas kring beslutet. Huruvida en demokratisk organisa-
tion är en fördel är svårt att avgöra men vår uppfattning är att organisationen kunde må bra av 
fler order uppifrån för att få ordning på strukturen. Som redogjorts för ovan så har den övre 
delen av organisationen anammat processtyrningen och det är därför logiskt att de tar större 
del i beslut så att dessa beslut blir i enlighet med processorienteringen. När det gäller vem 
som ska fatta beslut förespråkar teorin att den som har mest kunskap ska få stort inflytande 
vilket innebär att inflytandet flyttas nedåt i organisationen. Detta ser vi tecken på i Sydkraft 
Nät, genom att ansvaret delegerats ner på lokala processledare och affärsenhetschefer.  

I och med införandet av processorienteringen i den funktionella organisationen har en helt ny 
dimension förts till organisationsstrukturen. Organisationsstrukturen säkerställer att huvud-
processerna formas och utvecklas och är därmed en viktig byggsten, men det innebär inte att 
organisationen kan ses som processorienterad bara för att huvudprocesser identifierats. Pro-
cessorientering handlar om ett sätt att tänka och att få verksamheten att agera efter kundens 
bästa. Därför är det viktigt för oss att analysera i vilken utsträckning styr- och ledningsfiloso-
fiaspekten kan anses vara processorienterad. 

5.2.2 STYR- OCH LEDNINGSFILOSOFI 
I takt med omorganiseringen mot en processanpassad organisation har Sydkraft Näts styr- och 
ledningsfilosofi genomgått stora förändringar. Styr- och ledningsfilosofins syfte är främst att 
se till att företagets vision, affärsidé, mål och strategi ska anslutas ner i organisationen till 
respektive individ. För Sydkraft Näts del betyder detta att VAMS:en, genom en processorien-
terad styr- och ledningsfilosofi, ska åskådliggöra vad företaget vill uppnå med processtyr-
ningen. Följande punkter har varit avgörande för vår bedömning av huruvida styr- och led-
ningsfilosofin i Sydkraft Nät idag kan anses vara processanpassad. 

Målstyrning 

Enligt teorin bör en processorienterad verksamhet styras genom fokusering på hur man upp-
når resultatet eller målet snarare än efter resultatet eller målet i sig, även om det sistnämnda 
naturligtvis också är högst essentiellt. Med andra ord ska både målet och vägen till målet, där 
det sistnämnda syftar till kunskap om processerna, känneteckna en processorienterad styr- och 
ledningsfilosofi. Enligt Nilsson kan t.ex. begreppet meningsstyrning sägas karaktärisera pro-
cesstyrning där värderingar, förståelse, motivation och kultur anses som viktiga ingredienser 
för en optimal styrning av verksamheten. Styr- och ledningsfilosofin i Sydkraft Nät har emel-
lertid inte karaktäriserats av detta utan snarare av målstyrning, vilken fokuserar på resultatet 
och det uppnådda målet. Detta har sin bakgrund och förklaring i den tidigare så utpräglade 
bolagstanken. Bolagstanken och självständigheten denna medförde har bidragit till den domi-
nerande inställningen att styrning ska ske genom mål och resultat. Denna uppfattning är pga. 
sin dominans och tradition så stark att Sydkraft Nät har svårt att lösgöra sig från den och se att 
processorientering kräver en annorlunda lösning, i form av styrning utifrån både hur man når 
målet och målet i sig. Sydkraft Nät har länge styrt sina affärsenheter i hög grad efter budget 
och uppnådda nyckeltal. Fokus har i huvudsak legat på målet i sig, dvs. resultatet, istället för 
vägen till resultatet. Styrningen har således brustit i form av att övergripande styrning skett 
genom tydliga och resultatorienterade former, vilket inte gynnat ett värdeskapande arbete. 
Processtyrning handlar om att processerna, inte arbetssättet, ska vara tydliga och enkla. Det 
processorienterade arbetssättet karaktäriseras snarare av att vara komplext och därigenom 
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värdeskapande. Således kan Sydkraft Näts styr- och ledningsfilosofi anses ha en del brister 
utifrån ett processorienterat perspektiv.  

Sydkraft Nät har uppmärksammat vissa svagheter i den nuvarande styr- och ledningsfilosofin 
och har genom förändringsprogrammet 2007 en hel del konkreta förändringsplaner av styr- 
och ledningsfilosofin. Bl.a. kommer det att satsas mer på långsiktighet, incitament och moti-
vation. Sydkraft Nät kommer emellertid fortfarande att tillämpa målstyrning, genom en foku-
sering på resultat och ekonomiska nyckeltal ner på samtliga nivåer i organisationen, vilket 
tyder på en fortsatt bristfällig styr- och ledningsfilosofi.  

Tvåfrontsstyrning 

Enligt teorin ska en processorienterad organisation, vilket tidigare konstaterats, styras genom 
tydliga och enkla processer. Detta premierar värdeskapande arbete genom att arbets-
uppgifterna, vilka blir komplexa och kräver tänkande och reflekterande individer, kommer i 
fokus. Sydkraft Näts organisationsstruktur, vilken ännu ej kan anses vara fullt processoriente-
rad, har även haft en inverkan på styr- och ledningsfilosofin genom det organisatoriska sam-
manhanget. Sydkraft Näts styrning har, i linje med dess organisationsstruktur, karaktäriserats 
av en tvåfrontsstyrning, vilket innebär att styrsignaler kommit från två håll. Tanken med två-
frontsstyrningen är som bekant att det ska finnas en balans mellan den horisontella och den 
vertikala styrningen. Ingendera ska med andra ord överväga den andra. Redan i detta avseen-
de menar vi att Sydkraft Nät har fel, eftersom signalerna med denna styrning inte kan betona 
den horisontella styrningen i önskvärd omfattning. Det är inte möjligt att styra en processori-
enterad verksamhet effektivt från två håll eftersom processen då inte kan lyftas fram. Någon 
av styraspekterna måste vara dominerande i form av tydliga och enkla processer. Nilsson 
nämner i detta sammanhang att en alltför vertikalt inriktad styrning utgör ett hinder för pro-
cessorientering. Vi anser att brytpunkten för när styrningen inte är alltför vertikalt inriktad 
utgörs av det tillfälle då den horisontella styrningen överväger i dominans. Till viss del har 
detta därför reducerat Sydkraft Näts förmåga att lyfta fram och skapa förståelse för processer-
na. Tvåfrontsstyrningen har även skapat oklara regler, tungroddhet och svårigheter att ta stra-
tegiska beslut i hela organisationen.  

Även faktumet att individer i höga positioner, i linje med dess traditionella och funktionella 
organisationsstruktur, suttit på dubbla roller; dels som ansvariga för processen och dels som 
ansvariga för resursen, har gjort att styrningen och dess effektivitet varit något otill-
fredsställande. Genom att styrning och resultatansvar funnits i två led har det varit svårt att 
genomföra större förändringar, som t.ex. att just införa en processorienterad styrning. På så 
sätt har styr- och ledningsfilosofin varit något bristfällig utifrån vårt processperspektiv.  

Sydkraft Nät har emellertid uppmärksammat detta och har idag genom förändrings-
programmet 2007 konkreta planer på att stärka upp processerna och införa en starkare envägs-
styrning. På så sätt kommer processerna att få större makt samtidigt som affärsenheterna 
kommer att tonas ner till att främst vara resursorganisationer. Individer kommer inte längre att 
sitta på dubbla roller och resursorganisationen kommer endast att ha ett utförandeansvar. Det-
ta kommer att gynna och understödja processerna och vikten av att identifiera värdeskapande 
arbete, vilket är ett av processorienteringens syfte. Nackdelen kommer dock att vara bristande 
inflytande för affärsenheterna, då de kommer att få mindre möjligheter att påverka beslut. Å 
andra sidan kommer det att leverera mer värdeskapande beslut och resultat och styrningen 
kommer att bli mer processanpassad. På så sätt är Sydkraft Näts styr- och ledningsfilosofi på 
god väg att klassas som processanpassad.  

ABM 
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Den övergripande styr- och ledningsfilosofin sägs även spegla ett visst ABM-tänkande. Detta 
eftersom en fokusering finns på processer och aktiviteter. Enligt Sydkraft Nät har användan-
det av en ABM-ansats uppmärksammats redan innan själva övergången till processorienter-
ingen, men det egentliga behovet har kommit först i samband med själva övergången. Detta 
förfarande stämmer väl överens med Nilssons m.fl. författares resonemang där de understry-
ker att en förskjutning till andra former för att styra verksamheten ibland kan bli nödvändig 
vid processorientering. Detta innebär att processorienteringen skapar ett behov, vilket således 
även var fallet hos Sydkraft Nät, för andra former av styrning.  

Huruvida Sydkraft Näts ABM-tänkande utgör ABM kan diskuteras. Detta beror på hur man 
väljer att definiera ABM. Om ABM endast syftar till ett fokus på aktiviteter och processer, 
likt Bunce et al påpekar, kan Sydkraft Näts användande anses vara i rätt riktning. Vidare ska, 
enligt Lindvall, även de intäktsskapande sidorna ligga i fokus vilket även det kan återspeglas i 
Sydkraft Näts tillämpning. En tredje definition gör även tillägget att varje aktivitet ska spegla 
ett internt leverantör- och/eller kundförhållande vilket emellertid inte återfinns i Sydkraft Näts 
ansats. ABM-tänkandet skulle med andra ord vara ett relativt legitimerat ABM-agerande per 
definition sett. I Sydkraft Nät utgör detta emellertid inte hela sanningen eftersom tvåfronts-
styrningen görs gällande. Detta innebär att en fokus på processer och aktiviteter med största 
säkerhet finns bland de medarbetare som representerar de horisontella ansvarsområdena.  
Tveksamt är det emellertid om det kan anses utbrett bland de medarbetare som representerar 
de vertikala områdena. Vi ser emellertid bristen ur ABM-hänseende som starkt kopplat till att 
en egentlig processriktig struktur inte införts. När en mer riktig processtruktur införs tror vi att 
den ökade fokusen på aktiviteter och processer som detta medför kommer att förstärka ABM-
ansatsen. En sådan utbredd tillämpning av ABM tror vi kan gynna organisationen genom att 
ledarfilosofin ytterligare kommer ett snäpp närmare processanpassning.    

Ledarrollen 

Enligt teorin bör ledningsfilosofin och således ledaren i en processorienterad organisation 
präglas av en delad fokusering. Detta betyder konkret att ledaren inte bara ska fokusera på 
resultatet utan även på processen i sig, vilket understödjer resonemanget och kritiken mot 
målstyrning ovan. Ledaren ska agera mer som en medspelare, som genom en stödjande och 
engagerande funktion ska styra, utveckla och coacha processerna. Ledaren ska även mana till 
enpowerment, genom en balans mellan medbestämmande och effektiva ledningsbeslut. Vad 
gäller själva ledarrollen i Sydkraft Nät präglas denna i stor grad av prestigelöshet och en god 
människosyn. Ledarna försöker vara ett forum för lärande och ett bollplank för idé-generering 
hos medarbetarna. Genom just enpowerment ger man medarbetarna möjlighet att påverka och 
vara delaktiga, vilket ger kraft åt organisationen. Detta stämmer helt överens med processori-
entering enligt teorin, vilken poängterar att ledaren ska agera i bakgrunden och agera som en 
coach. Inom Sydkraft Nät satsas mycket på att delegera ansvar, vilket bygger på en tillit och 
ett starkt förtroende för sina medarbetare. Relationen mellan chef och underordnad känne-
tecknas snarare av samarbete i ett team än raka instruktioner och arbetsbeskrivningar. Faktu-
met att Sydkraft Nät strävar efter att arbeta i team är mycket positivt då det är en förutsättning 
för att lyckas med processtyrning. Inom förändringsprogrammet 2007 finns konkreta planer 
på att exempelvis resurserna kommer att delas in i team, vilka i sin tur kommer att ingå i olika 
aktiviteter.  En processorienterad verksamhet kännetecknas också just av mer komplexa ar-
betsuppgifter och aktiviteter, utan arbetsbeskrivningar, vilka kräver ett samarbete mellan 
komplexa och kompetenta individer. Sydkraft Nät har lyckats väl med en processorienterad 
ledarroll, vilket är en viktig förutsättning för att skapa en nödvändig förståelse för processerna 
i hela organisationen. Sydkraft Näts styr- och ledningsfilosofi kan därmed, i det avseendet, 
anses vara processorienterad. Detta faktum innebär goda förutsättningar för att även lyckas 
med att anpassa andra aspekter av det organisatoriska sammanhanget, både inom och utom 
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styr- och ledningsfilosofin. Bakgrunden till att ledarrollen i Sydkraft Nät utvecklats och lyck-
ats så väl enligt processorienteringen är dels de satsningar som gjorts på ledarutvecklingsåt-
gärder och internutbildningar för chefer och ledare i organisationen och dels faktumet att de 
alltid haft en god tro på individen i företaget. Detta har i sin tur sin bakgrund i den goda män-
niskosynen och den decentraliserade bolagstanken. Traditionellt sett har Sydkraft Nät alltid 
delegerat ner ansvar i organisationen, vilket gjort att ledaren vant sig vid att vara mer av en 
bakgrundsfigur. Demokrati har också varit starkt etablerat i organisationen, vilket gjort att 
medarbetarna fått påverka mycket samtidigt som ledaren fått en mer stödjande och coachande 
roll som en god lyssnare. Även den traditionella bolagstanken och målstyrningen kan sägas 
vara faktorer som påverkat ledarrollen i positiv riktning, då medarbetarna fått utföra de dele-
gerade arbetsuppgifterna mot uppsatta mål. Således har ledarrollen utvecklats till en mer coa-
chande sådan.  

Inför 2007, då många i organisationen kommer att få lämna bolaget pga. att verksamheten ska 
bedrivas på färre etableringar, uttrycker Sydkraft Nät, trots sin framgångsrika ledarroll, en 
stark oro för att inte kunna engagera kvarvarande personal tillräckligt. Det är emellertid posi-
tivt att de uppmärksammat denna problematik redan nu. På så vis har de tid till att skapa ytter-
ligare förståelse i organisationen samt att satsa ännu mer på att utveckla ledarens stödjande 
roll. Reaktionen i Sydkraft Nät visar på en god människosyn och vi tror inte att detta kommer 
att utgöra något hinder för en processorienterad ekonomistyrning.  

Enhetlighet 

Enligt teorin ska styr- och ledningsfilosofin genomsyra hela organisationen för att vara så 
effektiv som möjligt. Den processorienterade ledningen ska således, genom det organisatoris-
ka sammanhanget, bl.a. skapa en helhetsfokus och en förståelse för processerna. Inom Syd-
kraft Nät återfinns strukturella brister då processtyrningen inte kan anses genomsyra hela or-
ganisationen. Den gamla organisationsstrukturen ligger, genom det organisatoriska samman-
hanget, till grund för denna bristande ledningsfilosofi i organisationen. Detta beror på ett 
misstag Sydkraft Nät gjorde då man första gången tog ett steg mot en processorienterad orga-
nisationsstruktur. Ledningen enades då om att låta affärsenheterna organisera sig efter eget 
tycke, så länge de uppfyllde målet med styrningen. Denna målstyrning ansågs vara tillräcklig 
för att uppnå en processorienterad ekonomistyrning. Sydkraft Nät premierade med andra ord 
inte vägen till målet, utan snarare målet i sig, vilket i efterhand fått starkt negativa konsekven-
ser. Vissa affärsenhetschefer lät den egna enheten spegla processorienteringen och organise-
rade sig också därefter. Bl.a. skiljdes resurs- och processägare åt och medarbetarna satt där-
med inte på dubbla roller. Andra enheter ändrade däremot i stort sett bara namn och titlar och 
fortsatte enligt den traditionella funktionsorganisationen, i tro att detta var processtyrning. 
Denna organisationsstruktur förändrade dock ingenting ute i affärsenheterna och var således 
inte i processorienteringens syfte. Än idag råder oklarhet ute i organisationen kring skillnaden 
mellan vad resursen och processen står för, samt vilka ansvarsområden respektive innehar. 
Detta tyder på brister i styr- och ledningsfilosofin, vilken varken kan anses genomsyra hela 
verksamheten eller stödja processorientering. Styr- och ledningsfilosofin har därmed ej fått 
fäste i hela organisationen och har således, utifrån enhetlighetsperspektivet, en bit kvar att 
vandra tills den kan sägas vara fullt processanpassad.   

 

Helhetsfokus 

Ett av styr- och ledningsfilosofins syften med processorienteringen är enligt teorin att uppnå 
en helhetsfokus i organisationen. Denna helhetsfokus ska syfta till att identifiera det värde-
skapande arbetet i processerna. Genom att samverka i organisationen och fokusera på proces-
serna ska detta ge värdeskapande resultat. I Sydkraft Nät finns det emellertid, som flera av 
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våra intervjurespondenter uttryckt, mycket historia kvar i väggarna. Med detta menas att 
många chefer och individer på ledarpositioner fortfarande tänker funktionellt. Därmed anses 
ledarkvalitéer som helhetssyn och drivkraft saknas i organisationen. Denna brist beror emel-
lertid på att de nätt och jämt nått steg fyra i implementeringsstegen.  

Processorientering syftar till att effektivisera verksamheten och fokusera på de värdeskapande 
aktiviteterna. Det betyder att resurser ska flyttas dit de genererar mest värde vilket man idag 
inte kan. Organisationsstrukturen har skapat ett funktionellt revirtänkande där alla i första 
hand tänker på sin egen affärsenhet och menar att det inte berör dem om någon annan affärs-
enhet i organisationen inte har lyckats lika bra. Nyckeltalen, vilket vi kommer att beröra mer 
under styrsystem, har i mångt och mycket förlorat sin funktion som ett forum för lärande av 
best practise. Med andra ord tänker ledare på chefspositioner ute i organisationen inte på 
Sydkraft Nät som helhet och kontentan blir att lönsamheten under sådana här omständigheter 
inte kan bli bättre. Om Sydkraft Nät ska förbättra sin verksamhet måste hela organisationen 
samverka och se till att resurser kan flyttas dit där de behövs och kan uträtta mest. Detta 
kommer att kräva starkare processer, nedtonade affärsenheter, mindre målstyrning och en 
bättre balans mellan styrning och medbestämmande.  

Idag präglas Sydkraft Nät av en något för hög grad av medbestämmande och demokrati, vilket 
får negativa konsekvenser för styrningen, vars signaler blir alltför spridda. Ytterligare ett fak-
tum som gör det tveksamt huruvida Sydkraft Nät lyckats ur helhetsperspektivet är att indivi-
der på olika ledar- och chefspositioner uttrycker olika synpunkter huruvida ekonomistyrning-
en idag kan anses processanpassad i Sydkraft Nät. Detta ser vi som ett tecken på att processen 
inte fått fotfäste i hela organisationen.  

Som vi tidigare nämnt är balansen mellan medbestämmande och ledningsbeslut otroligt vik-
tig. Kontentan av att låta affärsenheterna göra på vilket sätt de velat har blivit en tungrodd 
organisation som egentligen ej varit processanpassad alls ute i enheterna. Sydkraft Nät har 
emellertid uppmärksammat många av ovanstående punkter och har genom förändrings-
programmet 2007 konkreta planer på att stärka upp processerna och tona ner affärsenheterna 
genom en rakare och starkare styrning. Därmed kommer det funktionella tänkandet att för-
svinna i och med att processen kommer att få mer makt och befogenhet. Resurser kommer att 
styras efter processernas behov, vilket kommer att skapa färre konflikter och större samver-
kan. Detta ser vi som en starkare processanpassning, då utvecklingen kommer att ske utifrån 
processerna och inte efter enheterna. Dock måste man vara försiktig så att man bibehåller en 
god balans mellan medbestämmande och beslutsfattande från ledningen. Även om den utöka-
de befogenheten som empowerment har bidragit till i många fall är positiv, kan den i vissa 
lägen inte utgöra ett substitut för beslutsfattande. Detta gäller exempelvis vid snabba beslut 
eller beslut som kräver strategisk erfarenhet och kompetens. Att finna en välavvägd balans 
mellan empowerment, dvs. medbestämmande, och effektivt beslutsfattande av ledningen blir 
således nyckeln till ett välfungerande ledarskap. Lyckas man med detta är Sydkraft Näts eko-
nomistyrning, utifrån ett helhetsfokus, på god väg att bli mer processanpassade. 

Kontinuerliga förbättringar 

Inom styr- och ledningsfilosofin ligger kravet på kontinuerliga förbättringar av verksamheten. 
Det är viktigt att ledningen genom kontinuerliga besiktningar av verksamheten, ser till att 
förändringar sker. En organisation som inte är alltför främmande inför ständiga förändringar 
har lättare för att anpassa sig till påverkande förändringsfaktorer i omvärlden och därmed ock-
så lättare för att lyckas. Genom att omorganisera verksamheten till processtyrning i Sydkraft 
Nät, visar ledningen att de verkligen tagit de påverkande omvärldsfaktorer, som energibran-
schen utsatts för, på allvar. Denna förändringsvåg bör emellertid aldrig avstanna helt och hål-
let. Det är viktigt att fortsätta med kontinuerliga förbättringar, för att säkerställa att kundfokus 
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är i centrum och att verksamheten inte stagnerar. Ett forum för att genomdriva kontinuerliga 
förändringar är benchmarking. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för denna 
genom en processorienterad ledarroll.  

Att skapa värde för kunden är en förutsättning för ett sunt och lönsamt företag. Genom för-
ändringsprogrammet 2007 kommer Sydkraft Nät att genomföra en hel del förändringar av 
verksamheten, vilket redan redogjorts för. Enligt flertalet av våra respondenter är det huvud-
sakliga syftet bakom förändringsprogrammet 2007 emellertid att genomföra ett besparings-
krav. Frågan är följaktligen om detta har med kundorientering eller ägarorientering att göra. 
Är det så att det främst är av ägarintresse man gör detta, och inte för att värna om kundvärdet, 
är risken stor att projektet inte kommer att falla väl ut. Risken är även stor att förändringspro-
grammet endast förknippas med negativa besparingsprogram och medarbetare som måste 
lämna verksamheten, om inte ledningen ser det värdeskapande arbetet i programmet och 
kommunicerar ut detta i organisationen.  

Sammantaget är styr- och ledningsfilosofin något Sydkraft Nät bör arbeta mer på. Ledarrollen 
är en del som Sydkraft Nät lyckats väl med och något som de kan bygga vidare på. Som det är 
idag kan styr- och ledningsfilosofin som helhet emellertid inte anses fullt processanpassad. 
Däremot är de på god väg att bli det genom förändringsprogrammet 2007, i vilket man up-
penbarligen identifierat ett flertal problemområden redan. Viktigt är dock att ledningen ser det 
värdeskapande arbetet med förändringsprogrammet och kommunicerar detta ner i hela organi-
sationen. Om de klarar av att processanpassa styr- och ledningsfilosofi kommer dessutom 
många övriga bitar att falla på plats. Genom det organisatoriska sammanhanget är många bitar 
inom organisationsstruktur samt styrsystem mer eller mindre beroende av att styr- och led-
ningsfilosofin blir processanpassad.  

5.2.3 STYRSYSTEM 
Tvåfrontsstyrningen utgör ett resultat av den i Sydkraft Nät så dominerande bolagstanken, 
som finns inkorporerad i företagskulturen. Innehavet av denna styrning som syftar till en ba-
lans mellan stordrift och specifika lokala lösningar kan ifrågasättas, då syftet med processori-
enteringen för Sydkraft Näts del i stort fokuserar på en ökad kundorientering och effektivitet 
genom just stordriftsfördelarna och inte de lokala lösningarna. Samtidigt har tvåfrontsstyr-
ningen bidragit till att en önskad förståelse för processerna inte kunnat etableras. Genom att 
fokus delas, där varken den horisontella eller vertikala styrningen har dominerat, har snarare 
en förvirring än en förståelse angående processorienteringen uppnåtts. Förvirringen har ut-
ryckts genom att de olika enheterna i olika omfattning anammat den gemensamma tanke-
gången kring processorienteringen. Tanken var att enheterna skulle avsäga sig sitt resultatan-
svar. Detta är emellertid något svårt när systemen fortfarande i viss utsträckning betonar detta 
ansvar. Främst avser vi här belöningssystemet. Men även i budgeten kan ett visst vertikalt 
inflytande skönjas. På ett övergripande plan kan det emellertid hävdas att de flesta system är 
relativt processanpassade. Men att ett sådant viktigt system som belöningssystemet understöd-
jer de vertikala signalerna ser vi som en stor fara, vilket även kan få negativa konsekvenser 
vid användningen av övriga styrsystem.  

Flertalet forskare på området har påvisat att processorientering kräver att styrningen anpassas. 
Med styrning innefattas även styrning på verktygsnivån. I Sydkraft Nät har detta bl.a. yttrat 
sig i att budgeten förändrats, benchmarking utvecklats och att olika nyckeltal till kommit. 
Även tillkomsten av nya styrsystem är enligt litteraturen en utpräglad effekt av övergången till 
processorientering inom en organisation. Detta eftersom att enbart anpassa befintliga system 
sägs vara otillräckligt och nya system därmed blir nödvändiga. I Sydkraft Nät återspeglas det-
ta i de olika teknologiska system, som har uppmärksammats i anslutning till övergången. 
SAP/R3 sägs exempelvis vara en direkt konsekvens av processorienteringen. Andra system 
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anses emellertid inte ha en sådan direkt koppling till just övergången till processorientering. 
Ändå kommer de teknologiska systemen starkt bidra till att processorienteringens syften kan 
uppfyllas och kan utifrån ett sådant resonemang sägas ha tillkommit för processorienteringen.   

Vi kommer nedan att diskutera hur styrningen har anpassats efter processorienteringen genom 
att redogöra för i vilken utsträckning de olika styrsystemen som används har anpassats eller 
tillkommit för processorienteringen.  

Budget 

Budgeten klassificeras som Sydkraft Näts viktigaste styrsystem. Vi ser emellertid en viss fara 
med denna betoning. Faran består i att budgeten inte kommer att betona det för processorien-
teringen så viktiga hur målet uppnås dvs. vägen till målet. Detta kommer vidare att resultera i 
att den så dominerande målstyrningen kommer att förstärkas på bekostnad av hur. Om vi re-
sonerar bakåt i tiden, kan denna dominans dock anses mer befogad, eftersom målstyrningen 
vid detta tillfälle utgjorde en mer lämplig styrfilosofi. Med budgeten kan målstyrningen såle-
des motiveras genom att denna gav målet i form av ett resultatkrav för enheten samtidigt som 
vägen till målet inte behövde synliggöras då detta, enligt målstyrningen, inte är relevant. Bud-
geten speglar, även om den till viss del kan anses processanpassad, fortfarande bara de finan-
siella aspekterna. Den visar vägen till målet genom att spjälka upp de olika delmålen, sett i 
kvantitativa termer av kronor och antal. Detta innebär att det endast är olika delmål i form av 
resultathierarkier som visar vägen. Med resultathierarkier menar vi uppdelningen av det över-
gripande resultatet på mindre resultat neråt, eller sidledes i organisationen. Sådan ekonomisk 
information är i och för sig även nödvändig men kan inte bidra till samma förståelse för pro-
cesserna som de olika nyckeltalen och då främst de icke-finansiella. Inte heller kan det av 
samma anledning bidra till en förståelse för vägen till målet. Budgeten måste därför, precis 
som Bunce et al påvisar, ses som en del av helheten som styrningen omfattar och inte som en 
dominant del av denna. Det föreligger en risk att Sydkraft Nät, genom betoningen av budget 
som det viktigaste styrsystemet, således även betraktar vägen till målet som irrelevant. För att 
åter anknyta till Bunce et als tankegångar bör därför budgetens dominans tonas ner. 

Den kritik som, traditionellt sett, riktats mot budgeten kan emellertid i två viktiga avseenden 
anses vara obefogad för Sydkraft Näts del. Detta bygger dels på det faktum att budgeten är 
processanpassad och dels på det faktum att budgeten består av rullande prognoser. 

Det första avseendet bygger, som ovan nämndes, på att budgeten i hög grad är processanpas-
sad. I hög grad eftersom den följer processernas horisontella ansvarsstruktur och inte funktio-
nernas vertikala ansvarsstruktur. Resursfördelningen och budgetprocessen i övrigt följer di-
rekt den horisontella uppdelningen vilket bidrar till att sända horisontella signaler genom or-
ganisationen och således förstärka processernas betydelse. Enhetschefen har emellertid fortfa-
rande det övergripande ansvaret för att budgeten uppfylls, vilket även detta egentligen kan 
härledas till den starka bolagstanke som råder i företaget och kan beskrivas som en historisk 
anknytning. Detta eftersom det inte går att rationalisera bort alla mellanchefer i ett svep. En av 
de känsligare bitarna som processorienteringen innefattar är att behovet av chefer reduceras 
eftersom förväntningar finns om ett utökat ansvarsområde för alla medarbetare. I en över-
gångsfas blir det troligtvis svårt att motivera ett minskat behov av chefer, varför dessa finns 
kvar. Men att enhetschefen fortfarande har det övergripande budgetansvaret kan även förkla-
ras av den tvådimensionella karaktär som finns i företaget pga. matrisstrukturen. Med matris-
strukturen följer tvåfrontsstyrningen och således legitimeras att ansvar även åligger vertikalt 
på enhetschefen. Det finns emellertid en risk med att behålla detta vertikala inflytande över 
det dominerande verktyget, budgeten. Risken är att enhetscheferna kan motsätta sig sådant 
som för processernas del är relevanta men som för enheten kan innebära negativa konsekven-
ser. En suboptimeringsrisk kan med andra ord framkallas. Sydkraft Nät jobbar emellertid ak-
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tivt med att få en mer processorienterad infrastruktur. Detta kommer, vilket ovan påpekats, 
innebära att matrisorganisationen överges. I linje med detta kommer även tvåfrontsstyrningen 
att överges, eftersom ansvarsfördelningen kommer till att följa den, ur ett mer processoriente-
rat perspektiv, viktiga infrastrukturen. Med tanke på att budgeten så väl har avspeglat de tidi-
gare ansvarsfördelningarna efter organisationsstruktur, kommer med största sannolikhet bud-
geten även att avspegla nästkommande mer processriktiga organisationsstruktur. Bunce et al 
menar att den kritik som traditionellt riktats mot budgeten är obefogad om företaget övergått 
till TQM, BPR eller andra tekniker som starkt förknippas med processorienteringen. Detta på 
grund av att budgetprocessens traditionella utförande försvinner och istället anpassas som 
ovan efter exempelvis de ansvarsområden som processerna markerar. Även det faktum att ett 
ABM-tänkande finns etablerat stärker påståendet att budgeten i hög grad kan anses process-
anpassad. Detta eftersom det finns en uttalad koppling till aktiviteter både för budgeten och 
prognoserna. Genom att fokusera på aktiviteterna fokuserar man även på processerna och så-
ledes inte på funktionerna. 

 Eftersom Sydkraft Nät arbetar med prognoser, vilka även de är aktivitetsbaserade, reduceras 
även i detta avseende en del av den kritik som traditionellt riktats mot budgeten, vilket utgör 
det andra avseendet efter vilket traditionell kritik inte kan göras tillämplig. Främst gäller det 
kritiken, vilken i övrigt tillfaller all information, mot att budgeten endast utgörs av ekonomisk 
karaktär, dvs. att denna är kortsiktig. Med de rullande prognoserna är budgeten inte längre 
bunden av de gamla planeringshorisonterna, vilket ger en vinst i långsiktighet och tydligare 
strategikoppling. Strategikopplingen, som utvinns genom att budgeten består av rullande pro-
gnoser, förstärker således även den strategikoppling som de övergripande måtten fyller. Rul-
lande prognoser medför även en tydligare resursallokeringsfunktion. Detta för att flexibilite-
ten ökar, vilket minskar de s.k. inlåsningseffekterna. I Sydkraft Nät är detta viktigt eftersom 
en inlåsningseffekt drastiskt hade kunnat motverka kundorienteringen. Genom denna flexibili-
tet kan resurser lättare finna sin väg dit de mest behövs.  

Flexibiliteten understöds även av att Sydkraft Nät kommit till den viktiga insikten som pro-
cessorientering ofta medför, nämligen att se fördelarna med att satsa resurser tidigt för att så-
ledes få ner den totala kostnadsmassan. Huruvida det är processorienteringen som medfört 
denna insikt kan diskuteras. Huvudsaken är att denna finns i en organisation som anser sig 
vara processorienterad. I Sydkraft Nät innebär denna rent konkret att investeringar i näten 
sker efter de behov som återspeglas av nyckeltalsindikationer. Vi anser att budgeten, i detta av 
resurser fördelningsrelaterade syfte, borde få en större koppling till nyckeltalen. Detta skulle 
innebära att budgeten inte bara skulle basera sig på den dialog, vilken finns mellan enheternas 
representanter och processen, utan att nyckeltalens indikationer skulle premieras och sättas i 
första hand för att verkligen styra resurserna dit de bäst behövs. Även om budgeten i andra 
avseenden har en koppling till nyckeltalen så eftersöker vi en utvidgad koppling utöver den 
input-funktion som finns idag. Med inputfunktionen menar vi att budgeten hämtar sin input 
från nyckeltalen, vilka återfinns i samma integrerade affärssystem. Vi tror att det finns mycket 
att vinna genom att koppla budgeten till nyckeltalen i form av att få ner den totala kostnads-
massan. 

Att budgeten måste ses i sitt sammanhang under en processorienterad regi är anledningen 
bakom varför vi anser att dess roll som viktigaste styrsystem måste tonas ner. Bunce et al 
hävdar, som bekant, att det inte kommer till att utvecklas någon sådan budget som ensam kan 
hantera de ökade krav på att sammanlänka aktiviteternas kostnader med de mål som markna-
den ställer upp längs med företagets värdekedja. Vidare anser Bunce et al att behovet av att 
agera kvalitetsinriktat och effektivt har tvingat chefer på olika nivåer att tänka i termer av pro-
cesser och inte funktioner. Lindvall menar att det är i detta avseende som tillämpningen av 
tekniker som BSC eller mätningar motsvarande detta får sin stora betydelse.  
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Mätningar - Nyckeltal 

Mätningarna är det område inom styrningen som vi anser bör få ett ökat inflytande i Sydkraft 
Näts processtyrning. Vi tycker att en omfokusering från budgeten till nyckeltalen, som orga-
nisationens viktigaste styrsystem, är legitim eftersom dessa bättre skulle bidra till att uppfylla 
processorienteringens syften. Teorin kan i samband med mätningar säga emot oss på denna 
punkt. En alltför stark fokus på mätningar kan bidra till att uppgifter utöver det som innefattas 
i mätningarna inte kommer till att utföras. Denna tankegång skulle vara direkt i motsats till 
processorienteringens syfte. Därför vill vi verkligen betona att mätningar som görs ska bidra 
till och förstärka kunskapen om processen. Mätningarna ska med andra ord syfta till att visa 
vägen till målet. I detta avseende står emellertid teorin bakom vår tankegång. Lindvall nämner 
exempelvis att mätningarna utgör processorienteringens hjärta. I Harringtons modell, vilken 
åskådliggjordes i teorikapitlet, visades vidare hur mätningar bidrar till att bättre förstå proces-
sen och hur viktigt detta är för de kontinuerliga förbättringarna.  

I Sydkraft Nät sägs emellertid mätningarna fortfarande vara relativt underutvecklade. Under-
utvecklade på så vis eftersom det inte finns tydliga samband mellan de olika måtten. I de fall 
samband finns, har det utryckts att dessa inte mäts eller på annat sätt struktureras för att se 
kopplingarna. Vi har fått något divergerande svar på denna punkt. Klart är i varje fall att sam-
banden inte åskådliggörs eller på annat sätt tas hänsyn till vid den aktuella styrningen. Den 
andra aspekten som tyder på att mätningarna är underutvecklade är att dessa till större del 
enbart består av ekonomiska mått. Detta innebär mått som enbart mäter antingen lönsamhets- 
eller kassaflödesaspekter. Givetvis finns även icke-ekonomiska mått, vilka främst återfinns 
bland de övergripande måtten. Tydligt är emellertid att de icke-ekonomiska måtten inte finns i 
önskvärd utsträckning. Eftersom de även främst återfinns på den övergripande nivån och ing-
en uttalad koppling för styrningen finns mellan denna nivå och den lägre processnivån reduce-
ras betydelsen av dessa. 

För processorienteringen är det viktigt att återspegla hur vägen till målet uppnås. Detta sägs 
falla på utstuderade samband mellan rätt balans av icke finansiella och finansiella mått där 
måtten agerar dels som drivare och dels som utfall i sitt förhållande till varandra. Sydkraft Nät 
har i detta avseende en del arbete framför sig. Eftersom inga uttalade samband finns och måt-
ten till en alldeles för hög grad är just av finansiell karaktär syftar inte mätningarna till hur. 
Med de nyckeltal som Sydkraft Nät har reduceras förmågan att etablera den nödvändiga för-
ståelse för hur de intäktsskapande sidorna av verksamheten utvecklas. Processorienteringen 
möjligheter till att få önskvärt genomslag försämras genom att mätningarna inte belyser vägen 
till målet utan bara poängterar målet i sig. Innehavet av de icke-finansiella måtten som berör 
nöjdkund och attraktiv arbetsgivare är i och för sig en motsägelse till ovanstående. Men dessa 
mått kan inte ensamma understryka betydelsen av att mäta hur. 

Ett annat område som även detta understryker mätningarnas underutveckling är att dessa inte 
inbegriper de rent operativa nivåerna. Således fattas en viktig länk i mätandet av hur. Lindvall 
nämner att mätningarna ska utgå ifrån vilka processer och aktiviteter som finns i organisatio-
nen. Sydkraft Näts mätningar stannar emellertid på processnivå. Vid processorientering sägs 
den operativa nivån vara viktig ur det hänseendet att modern verksamhetsstyrning, under vil-
ken processorientering åsyftas, sägs tillfalla den operativa nivån medan den traditionella styr-
ningen sägs ske på högre nivå. Det är även viktigt att ha mätningar av icke-finansiell karaktär 
på dessa operativa nivåer eftersom medarbetare på dessa nivåer enbart identifierar sig med 
sådana mått. Användningen av icke-finansiella mått på denna nivå innebär således att medar-
betaren vet hur han kan påverka måtten genom sitt agerande. Detta innebär i sin tur att medar-
betaren vet hur företaget skapar värde vilket bidrar till de för processorienteringen väsentliga 
värdeskapande aktiviteterna. Genom denna uppföljning tillsammans med de ökade ansvarsbe-
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fogenheter som medarbetaren med processorienteringen intar, skapas förutsättningar för den-
ne att söka de kontinuerliga förbättringar vilka processorienteringen åsyftar.  

Sydkraft Nät bör, med bakgrund av ovanstående resonemang, därför inrikta sig på att även 
etablera mått på de nivåer som följer processen. Behovet av mätningar på dessa nivåer har i 
viss utsträckning redan uppfattats i organisationen. Men även i detta avseende spökar bolags-
tanken tillsammans med en felaktig balans där den vertikala styrningen fortfarande dominerar. 
Genom att affärsenheterna har olika förutsättningar innebär mätningar på delprocessnivå att 
enheterna kan missgynnas eller gynnas beroende på vilka variabler måttet innefattar, ställt i 
relation till enhetens specifika förutsättningar. Detta är ett problem som åligger tvåfrontsstyr-
ningen och har sin grund i att den vertikala styrningen trots allt dominerar. Processernas bety-
delse lyfts därmed inte fram. Enheterna kan inte enas om mått och eftersom en alltför demo-
kratisk styrning föreligger, där alla ska få påverka, har detta resulterat i att inga nyckelmått 
levererats. Bakom problematiken föreligger även att de s.k. delprocessägarna varken har eko-
nomiskt ansvar eller befogenheter att på annat vis stå till svars för delprocessens agerande. 
Genom att istället delegera ansvar efter processernas horisontella struktur kommer denna pro-
blematik att kringgås. Nya mått kommer då troligtvis även att utvecklas, vilket bättre kommer 
att spegla hur vägen till målet uppnås. Det viktiga är att dessa operativa nivåer kommer att 
speglas av även icke finansiella mått, eftersom dessa mått är tydligast för medarbetare på ope-
rativa nivåer.   

En annan allvarlig brist, som väsentligt reducerar mätningarnas betydelse är att den koppling 
som finns till processerna elimineras genom att, som vi ovan nämnde, belöningssystemet inte 
anpassats efter processorienteringen. Eftersom belöningssystemet fortfarande är inriktat på att 
belöna efter enheternas resultat och inte processens, blir det en naturlig följd att medarbetare i 
organisationen i första hand uppfattar de vertikala signalerna och inte de horisontella. Detta 
följs av tankegångarna att det som mäts det utförs och det som utförs det belönas. Mätningar-
na har även de varit inriktade på affärsenheternas prestation. I och för sig har mätningarna 
utgått från processerna i respektive enhet, men mätningarna har huvudsakligen varit av eko-
nomisk karaktär och syftat till att mäta lönsamheten. Troligtvis kan man anta att om det är det 
aggregerade resultatet av mätningarna som belönas, är det även det aggregerade resultatet som 
uppmärksammas. Således frångår medarbetarna indelningen efter processer. Denna indelning 
som borde öka medvetenheten om processernas betydelse och således förstärka de horisontel-
la signalerna har försvagats då belöningen utgår från det aggregerade resultatet som samtliga 
mätningar åstadkommer. Således kommer man tillbaka på ruta ett igen där indelningen efter 
processer saknar betydelse. Belöningssystemet tillsammans med mätningarna har således för-
vrängt signalerna.  

Nyckelmåttens underutvecklade status i organisationen kan även härröras till ett mer övergri-
pande plan. Valet av målstyrning kan vara orsaken till varför, ekonomiska mått dominerar, 
samband inte återfinns mellan måtten samt att mått inte utvecklats på de operativa nivåerna. 
Med målstyrningen eftersöks inte fokus på hur målet ska uppnås, utan istället fokus på målet i 
sig. Detta innebär att signalerna som utgår från målstyrningen gör hur:et irrelevant. Signaler-
na från målstyrningen kan därför anses förklara varför mätningarna påvisar sådana brister. Det 
går inte att signalera och därmed betona en sak och sedan förvänta sig ett annorlunda utfall. 
Med sådana signaler blir således ovanstående brister i mätningarna legitima för organisatio-
nens del, men inte för processorienteringens del. 

Benchmarking 

Med processorienteringen har benchmarking fått en ökad roll som betydelsefullt instrument 
för styrningen av verksamheten. Precis som teorin förordar ska denna, på Sydkraft Nät, bidra 
till att skapa ett forum för lärande där man ska kunna dra nytta av de olika sätt att arbeta på, 
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som den tidigare decentraliserade strukturen skapat. Genom att organisationen består av flera 
olika enheter, vilka tidigare varit fristående bolag, finns många olika sätt att arbeta på. Tanken 
är således att benchmarking ska understödja lärande och kontinuerliga förbättringar genom att 
den skapar initiativ och påvisar potential. Genom dessa kontinuerliga förbättringar ska också, 
enligt Harringtons modell, en förståelse för processerna skapas. Sydkraft Nät som organisa-
tion, vilken karaktäriseras av en stark decentraliserad struktur med likartade verksamheter och 
ett lågt internt verksamhetsberoende, borde enligt teorin vara högst lämpat för benchmarking.  
Det låga interna verksamhetsberoendet förklaras av att Sydkraft Näts enheter inte står i ett 
leverantör-kund förhållande till varandra. I praktiken har företag som präglas av sådana här 
förhållanden använt benchmarking med stor framgång. För Sydkraft Näts del har benchmar-
king emellertid inte fått något egentligt genomslag ännu.  

Bolagstankens dominans i Sydkraft Nät är en av orsakerna bakom varför benchmarking inte 
fungerat efter avsett syfte. Efter styrgruppsmötena har en best in practise identifierats varefter 
detta arbetssätt diskuterats. Efteråt sägs dock alla enheter ändå ha återvänt hem och fortsatt 
sitt arbete som vanligt. Att bolagstanken ligger bakom även här är inte oväntat. Det finns ett 
lokalt sätt att arbeta på och så har arbetet alltid gjorts. Teorin säger att med benchmarking ges 
inga ursäkter för att det inte går att utföra ett arbete bättre. I Sydkraft Nät har enheterna trots 
allt funnit en ursäkt. Nämligen att enheterna har alltför olika förutsättningar och tolkar be-
grepp och definitioner på olika sätt. När denna tolkning inte är enhetlig blir således bench-
marking orimlig eftersom en best in practise inte behöver vara en best in practise i verklighe-
ten. Om tolkningen av det underlag som ligger till grund för jämförelsen är olika mellan olika 
enheter, finns således en ursäkt till varför en annan enhet kan ha ett bättre nyckeltal. Om vi 
tittar bakåt i tiden, kan vi skylla på bolagstanken. Nu vill vi snarare skylla på ledningsfiloso-
fin. Denna underbygger och låter bolagstanken fortleva. Genom målstyrning säger man egent-
ligen inget annat än att det kvittar hur medarbetarna gör, bara de uppnår resultatet. Och det är 
precis det som enheterna gör. Samtidigt förväntar organisationen sig att de ska lära sig av var-
andra, trots att filosofin betonar att de kan strunta i de andra och göra som de vill, under förut-
sättning att de uppnår målet.  

Teorin säger vidare att benchmarkingens användningsområden tillfaller prestationsmätning 
och processtyrning. Prestationsmätning är kännetecknande för målstyrningen eftersom ett 
ansvar som utdelas för att uppnå ett visst mål, följs av att mätning görs för att tillförsäkra sig 
om att prestationen har uppnåtts. Med bakgrund av ovanstående kan Sydkraft Nät därför sägas 
syssla mer med benchmarking i form av prestationsmätning än processtyrning. 

Ledningsfilosofin är för benchmarking således felaktig. Felaktigheten fortsätter även på en 
lägre nivå än för den övergripande filosofin då man eftersträvar att enheterna ska lära sig av 
varandra. Detta görs genom att presentera ganska så övergripande mått av ekonomisk natur. 
Teorin nämner i detta avseende att nackdelar som faller under ekonomiska mått är att de inte 
visar på hur. De visar i princip bara ekonomisk information. Detta innebär att måtten som 
används för jämförelse, i princip inte säger mer än vad målstyrningen säger. Vidare säger teo-
rin, vilket påtalades ovan, att rent ekonomiska mått inte fungerar på den operativa nivån. Det-
ta eftersom medarbetare på denna nivå inte kan relatera sig till de måtten och således inte hel-
ler kan se vilka åtgärder som behöver vidtas för att påverka måttens utfall. Genom att främst 
använda sig av ekonomiska mått bidrar man således även till att benchmarking inte fungerar 
likt den bör. Med mer icke-finansiella mått skulle antagligen benchmarking stimuleras efter-
som dessa är mer talande för vad en viss aktivitet inbegriper.  

Garvin nämner att en av ledarens viktigaste uppgifter vid processorientering är att skapa för-
utsättningar för att möjliggöra benchmarking, för att framgångsrikt kunna agera ur ett pro-
cessorienterat hänseende. Sydkraft Nät har visst försökt att skapa dessa förutsättningar genom 
att dela in enheterna efter kriterier som var relativt lika, men även genom att utveckla gemen-
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samma begrepp, definitioner och nyckeltal. Detta för att försöka skapa så homogena enheter 
som möjligt. Enhetligheten har främst brustit i begrepp och definitionsbiten. Vi kan fråga oss 
varför. Bolagstanken som råder är förstås ett svar, men detta är inte tillräckligt. Det uttöm-
mande svaret blir istället den alltför demokratiska ledarstilen. Precis som ovan nämndes, mås-
te en processorienterad ledare finna en välavvägd balans mellan styrning och medbestämman-
de. I vissa lägen, som räknades upp i vårt teorikapitel, måste ledaren inträda i en sådan roll att 
denne bestämmer. I Sydkraft Nät tenderar denna gungbräda mellan styrning och medbestäm-
mande att luta åt medbestämmande hållet, vilket tyder på att en bättre balans bör eftersträvas. 

Sydkraft Nät ser behovet av att verkligen få igenom benchmarking som en naturlig del av 
processorienteringen. Med denna strävan tror vi att Sydkraft Nät kan identifiera de hinder som 
vi funnit och således övervinna de problem som vi ställt upp. Mycket tror vi kommer till att 
vinnas om de etablerar den tilltänkta organisationsstrukturen där delprocessägare kommer till 
att tillsättas. Redan med detta uppnås, vilket ovan nämndes, ett närmande mot den önskvärda 
fokuseringen på processen.  

Teknologiska system 

I flera avseenden har Sydkraft Näts teknologiska system anpassats till styrningen. Dessutom 
befinner sig en rad olika system under utveckling, vilka inom kort kommer att bistå Sydkraft 
Nät med den teknologiska kapacitet som gör det möjligt att nå de för processorienteringen 
önskvärda syftena. 

Som en följd av ABM-tänkandet har systemen, som är knutna till den ekonomiska informa-
tionen och därmed den ekonomiska styrningen, anpassats efter aktiviteter och processer. Eko-
nomisk information från såväl externredovisningen och internredovisningen är sammankopp-
lade till detta system. I systemet översätts information i olika steg till aktiviteter och proces-
ser. Även budgeten, prognoserna och nyckeltalen är kopplade hit genom att vissa nyckeltal 
återspeglar information som budgeten bygger på. Nyckeltalsutfall för samtliga enheter uppda-
teras även genom detta integrerade system, vilket gör att alla enheter kan se varandras utfall. 
Problemet ligger, likt tidigare nämnts, inte i själva systemet utan snarare i att olika enheter ger 
olika betydelse och innebörd för vissa väsentliga begrepp.  

Dessa system bidrar till att förstärka processorienteringens tankegångar eftersom de fokuserar 
på processerna och aktiviteterna. När systemen är uppbyggda efter processer och aktiviteter 
medför detta även att medarbetaren i dennes arbete med systemen tänker i termer av processer 
och aktiviteter. Sydkraft Nät menar emellertid att deras aktiviteter fortfarande är relativt kom-
plexa. Komplexa på så vis att det inte finns ett enkelt sätt att kartlägga vilka kostnadsdrivare 
som driver aktivitetens kostnader. Kostnadsdrivaren har därför ersatts med en gemensam tim-
peng på 400kr. Vi menar emellertid att det viktiga i sammanhanget är att fokusera på aktivite-
terna och bygga systemen därefter. Litteratur på området nämner i detta avseende att företag, i 
sin jakt på att identifiera kostnadsdrivare till aktiviteterna, har uppnått alldeles för hög kom-
plexitet. Denna har i sin tur fått företag att överge de komplexa system som byggts upp på 
grund av att detaljrikedomen fått övertag på bekostnad av översiktsförmågan. Vi menar därför 
att det viktiga är att systemen stödjer den tänkta indelningen efter processer och aktiviteter, 
för att således förstärka de signaler som sänds i detta led. Identifiering av korrekta kostnads-
drivare kan således ses som en sekundär prioritering.  

Hammer & Champys uttalande om att teknologin fungerar som en dörröppnare för process-
orienteringen stämmer även in på Sydkraft Nät. Med processorienteringen öppnades dörren 
för SAP/R3, vars implementering startade i samband med omorganiseringen. Med SAP/R3 
kommer den eftersträvade enhetligheten, att göra lika, till att stimuleras. SAP/R3 har för till-
fället medfört att antalet använda system reducerats till 100-talet från 300 stycken. Systemet 
kommer efter att inkörningsproblematiken övervunnits även till att effektivisera verksamhe-
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ten, vilket i sin tur kommer att utgöra ett viktigt bidrag till kundvärdet. Övriga system som är 
under utveckling, vilka beskrivits som GPS, mobilt kontor, elektronisk kartsystem med sta-
tionskoordinater tillsammans med Eldorado, kommer även dessa att fungera som en dörröpp-
nare när det gäller att skapa effektivare processer. Sammantaget kommer dessa system att 
bidra till de stordriftsfördelar och värdeskapande arbete som Sydkraft Nät eftersträvar och 
vilket utgör ett led i processorienteringen.  

Hammer & Champy menar vidare att teknologin medför att chefernas informationsmonopol 
bryts. Vi tolkar detta som att antalet mellanchefer inte kommer att behövas i samma utsträck-
ning i den processorienterade organisationen, eftersom informationskapaciteten nu utvidgats 
och är tillgänglig för alla. Detta innebär i sin tur att det utökade ansvaret som processorienter-
ingen medför till anställda kan legitimeras. Vi anser att Sydkraft Näts styrka på systemsidan 
legitimerar den vidare utvecklingen av ansvarsområden efter en mer processriktig struktur. 
Med den teknologiska systemsidans stöd kan Sydkraft Nät därför i detta avseende med ett gott 
samvete ålägga medarbetare det utvidgade ansvar som processorienteringen medför.  

På den teknologiska sidan ser vi att Sydkraft Nät har anpassats i den meningen att de antingen 
redan har systemen eller att de är på god väg att införas. Vi ser emellertid att bolagstanken 
även i detta avseende har ett visst inflytande. Detta inflytande yttrar sig i att systemen anpas-
sas efter lokala arbetssätt snarare än att de lokala arbetssätten anpassar sig efter systemen. 
Teorin och praktiken har något divergerande åsikter om huruvida detta är positivt eller nega-
tivt. Teorin beskriver att faran med teknologin är att denna får övertaget vilket medför att det 
således inte är mänskligt sunt förnuft som styr, utan att systemens syfte omdefinierats och 
utgör en tvingande kraft. I praktiken är detta negativt på så vis att varje lokal lösning tappar en 
del av den potential som systemet har. 

Med analysen ovan har vi utrett vilka organisatoriska förutsättningar för processorientering 
som Sydkraft Nät påvisar utifrån de aspekter som kännetecknar det organisatoriska samman-
hanget. Således kommer förutsättningarna till att motsvara vad vi i problematiseringen 
beskrev som kan. Detta kan vill vi nu ställa i relation till vad Sydkraft Nät vill uppnå med pro-
cessorienteringen. 

 

5.3 KONSEKVENSER 
Vi kommer i analysen av denna fråga att ställa vår ursprungliga struktur mot de punkter som 
Sydkraft Nät identifierat som vad de vill uppnå med processorienteringen. Således kommer 
dessa punkter att diskuteras utifrån de aspekter som återfinns i vår analysmodell. Detta åskåd-
liggörs i figuren nedan. 
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Figur 5:2 Åskådliggörande av problematiseringens andra fråga  

Vill uttrycker målet, vad Sydkraft Nät strävar efter att uppnå med processorienteringen, och 
utgör den ena dimensionen. Den andra dimensionen visar på frågan om vill kan uppnås utifrån 

Vilka fördelar kan uppnås genom att ekonomistyrningen är process-
anpassad respektive vilka negativa konsekvenser kan följa om eko-

nomistyrningen inte är processanpassad i Sydkraft Nät? 
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de förutsättningar som finns. Vi har analyserat förutsättningarna genom att utreda i vilken 
utsträckning aspekterna i det organisatoriska sammanhanget är processanpassade. Här har vi 
påvisat strukturella brister och vår avsikt är nu att analysera huruvida dessa brister utgör ett 
hinder för Sydkraft Nät att uppnå vill. 

Syftet med en processorienterad och en processtyrd organisation är främst att skapa värde för 
kunden genom en värdeskapande process, att bli mer kundorienterade, att effektivisera verk-
samheten, att kontinuerligt kunna förbättra verksamheten och att uppnå en ökad lönsamhet. 
Detta är i stora drag överensstämmande med vad Sydkraft Nät vill uppnå genom en process-
anpassad ekonomistyrning, även om lönsamhet här har en starkare fokus. Detta är med andra 
ord vad Sydkraft Nät vill uppnå. Ekonomistyrningen är emellertid starkt beroende av det or-
ganisatoriska sammanhanget, vilket betyder att brister i detsamma således kan innebära nega-
tiva konsekvenser för graden av anpassning. På motsvarande sätt kan en stark överensstäm-
melse och ”fit” i det organisatoriska sammanhanget innebära ett starkt stöd till, samt potential 
att uppnå, en helt igenom processanpassad ekonomistyrning.  

Värdeskapande arbete för kunden 

Sydkraft Näts vilja är att genom en processorienterad organisation och ekonomistyrning lägga 
grunden för en värdeskapande process. Som vi tidigare identifierat, är processorienteringen 
inte till fullo införd på delprocessnivå i Sydkraft Nät, där idag en uppdelning på affärsenheter 
och nätverk gör sig gällande. Detta leder till att det blir svårare för processen att komma fram 
och att det således blir svårare att skapa värde för kunden. Dagens organisationsstruktur, utan 
definierade delprocesser, talar med andra ord mot uppfyllelsen av detta mål. Genom föränd-
ringsprogrammet 2007 kommer Sydkraft Nät, genom att delprocesser och delprocessägare 
identifieras, att fokusera mer på själva processen och således även på det värdeskapande arbe-
tet. Genom att processerna delas upp blir det enklare att fokusera på aktiviteterna. Genom att 
aktiviteterna urskiljs och dess betydelse lyfts fram kommer medarbetarna vidare lättare att 
kunna se vad som skulle kunna förbättras i varje aktivitet för att öka kundvärdet.  

Vad gäller styr- och ledningsfilosofin spelar den processorienterade ledarrollen stor roll för 
Sydkraft Näts framgång inom såväl det värdeskapande området som övriga målområden, då 
en processorienterad ledare i hög grad medverkar till att förståelse för processerna sprids i 
organisationen. I Sydkraft Nät är ledaren en stor tillgång då värdeskapande arbete ska fokuse-
ras, identifieras och spridas i organisationen. Genom ett coachande och stödjande ledarskap 
kan många fördelar uppnås i en processorienterad ekonomistyrning. Ledaren kan sägas funge-
ra som en katalysator som genom att verka i bakgrunden som ett bollplank och källa för idé-
generering får övriga medarbetare att förstå, tillämpa och nyttja processerna. Det är genom 
medarbetarna som det viktiga värdeskapande arbetet skapas. Vad som däremot talar emot 
Sydkraft Nät är målstyrningen, vilken istället för att gynna värdeskapande arbete har lett till 
en suboptimering i organisationen, samt bristen på enhetlighet och helhetsfokus i organisatio-
nen.  

Dessa faktorer har stor samhörighet med den traditionella bolagsstrukturen och delegeringen 
av arbetsuppgifter, där styrningen brustit i form av att övergripande styrning skett genom tyd-
liga och resultatorienterade former, vilket inte gynnat värdeskapande arbete. Bristen på enhet-
lighet och helhetsfokus, vilka i stora drag beror på den kvarvarande ”historian i väggarna”, 
har lett till oklarheter i organisationen vad gäller processorientering och vad detta står för. 
Helhetsfokus syftar bl.a. till att just identifiera värdeskapande arbete, vilket innebär att en 
brist på detta är allvarligt.  

Dagens styrsystem är däremot relativt anpassat efter processer, vilket är positivt. Bl.a. är bud-
geten anpassad efter aktiviteter och görs rullande på tre år vilket betonar långsiktighet och 
värdeskapande arbete. Det finns emellertid inslag i styrsystemet som riskerar att innebära 
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starkt negativa konsekvenser för det värdeskapande arbetet. Den alltför starka betoningen på 
budget vilken riskerar att göra vägen till målet irrelevant, belöningssystemet som understödjer 
vertikala signaler, bristen på samband och koppling mellan styrverktygen samt bristen på 
icke-finansiella nyckeltal ser vi t.ex. som negativa aspekter inför identifieringen av värdeska-
pande arbete. Vad gäller de icke-finansiella måtten, berör de emellertid både kundnöjdhet och 
attraktiv arbetsgivare, vilket är mycket positivt och essentiellt med hänsyn till arbetet med att 
öka värdet för kunden.  

Med tiden anser vi att Sydkraft Nät kommer att lyckas väl med att identifiera värdeskapande 
aktiviteter, eftersom infrastrukturen inom kort kommer att vara på plats. Denna kommer att 
leda till en högre grad av helhetsfokus, vilken i sin tur kommer att leda till en anpassning av 
styrsystemen, då ansvarsstruktur och diverse nyckeltal som belöningssystem naturligt sett 
följs åt.   

Kundorientering 

I linje med att identifiera värdeskapande arbete för kunden, är Sydkraft Näts vilja och avsikt 
med den processorienterade organisationen och ekonomistyrningen även att bli mer kund-
orienterade. Som vi tidigare nämnt, talar dagens organisationsstruktur, utan definierade del-
processer, mot uppfyllelsen av målet ovan att skapa värde för kunden. Således innebär detta 
även att kundorienteringen och kundfokusen ligger i farozonen. Genom förändrings-
programmet 2007 kommer Sydkraft Näts organisationsstruktur emellertid att bli mer process-
anpassad genom att bl.a. infrastrukturen kommer på plats. Genom detta kommer processerna 
och förståelsen för densamma i fokus, vilket är en förutsättning för att kunden ska kunna fo-
kuseras.  

Vad gäller styr- och ledningsfilosofin spelar den processorienterade ledarrollen en stor roll 
även för att fokusera på kundorienteringen. Genom en engagerande, stöttande och coachande 
ledare ökar förståelsen för processen i hela organisationen, vilket i sin tur gynnar kundorien-
teringen. Något som däremot talat mot Sydkraft Näts strävan mot en ökad kundorientering är 
om traditionen och historia i bolaget är för stark för att medarbetarna ska ta till sig förståelsen 
för processorienteringen. Negativa konsekvenser kan följa då bristen på förståelse för process-
styrningen och enhetlighet leder till att medarbetare inom organisationen arbetar och utför 
sina arbetsuppgifter enligt tradition och historia. Det vill säga att risken finns att medarbetarna 
fortfarande har ett revirtänkande och vill utföra sina arbetsuppgifter så som de alltid gjort förr. 
Det medför negativa konsekvenser i form av att medarbetarna på Sydkraft Nät i många situa-
tioner inte tänker på att verksamheten är till för kunderna. Detta är ett vanligt beteende, sär-
skilt när man står inför stora förändringar. På sätt får kundorienteringen, genom att ekonomi-
styrningen inte är processanpassad, svårigheter att genomsyra hela organisationen. Styrsyste-
met är, vilket tidigare nämnts, relativt processanpassat. Icke-finansiella nyckeltal som kund-
nöjdhet talar vidare för att Sydkraft Nät kommer att uppnå den kundfokus som eftersträvas.  

En faktor som emellertid får oss att höja en varningsflagga med hänsyn till kundorienteringen 
är det huvudsakliga syftet bakom förändringsprogrammet 2007. Syftet till förändrings-
programmet är nämligen främst att genomföra besparingar. Detta kan få negativa konsekven-
ser till följd av att besparingar och en ökad lönsamhet prioriteras framför kundfokus, dvs. att 
en ägarfokus prioriteras framför kundfokus. I värsta fall blir konsekvenserna av detta ett 
minskat kundvärde, då effektiviteten och lönsamhetspressen i processerna fokuseras så hårt 
att verksamhetens kunder förloras.  

Ett farligt tänkande, i det här sammanhanget, är att el är just bara el och något som alla idag är 
beroende av. Ett stort företag som Sydkraft Nät har även ett visst ansvar gentemot kunderna 
och samhället, särskilt då marknaden karaktäriseras av ett reglerat monopol. Grundtanken i 
processorienteringen är värdeskapande output för kunden och fokus måste vara på processer-
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na för att se var värde skapas som kunderna vill betala för. Lönsamheten kommer snarare som 
en konsekvens av att processerna är effektiva och att kunden upplever värde som är värt att 
betala för. Kortsiktigt pressande av kostnader kan t.ex. leda till att alla fina ambitioner om 
kundorienterade åtgärder blir svåra att genomföra. Att skapa värdeskapande arbete som kun-
den vill betala för är essentiellt för ett företags framgång och lönsamhet. Inte att utnyttja pro-
cessorienteringen för att snabbt kunna skära kostnader, vilket strider helt emot kundorienter-
ing och kundfokus. Processorientering är något som ska genomsyra hela organisationen från 
leverantör till kund. 

Effektivisering av verksamheten 

Genom en processorienterad organisation och ekonomistyrning är Sydkraft Näts vilja att läg-
ga grunden för effektivisering av verksamheten. Denna effektivisering vill man främst 
genomföra genom att utnyttja stordriftsfördelar, såväl förvärvsmässigt genom en förbättrad 
integration av uppköpta bolag, som internt genom det organisatoriska sammanhanget.  

Som vi tidigare identifierat, är processorienteringen inte till fullo införd på samtliga nivåer i 
Sydkraft Nät. Således är varken organisationsstruktur eller infrastruktur ännu process-
anpassade. I linje med förändringsprogrammet 2007 kommer Sydkraft Näts organisations-
struktur emellertid att bli mer processanpassad, vilket är en given omständighet för att kunna 
effektivisera verksamheten enligt Sydkraft Näts avsikter. När väl organisationen fungerar och 
rollerna och ansvarsstrukturen blivit inarbetade kommer Sydkraft Nät att tydligt kunna se var 
potential för stordriftsfördelar finns och således dra nytta av dem. Utifrån organisations-
strukturen kommer den största stordriftsfördelen att ligga i samordningen av verksamheten, 
som genom infrastrukturen, i form av samordnade roller och forum, blir möjlig.  Genom pro-
cessorienteringen kommer Sydkraft Nät att sträva efter att göra saker mer lika i hela organisa-
tionen. Detta är en förutsättning för att identifiera och eliminera icke-värdeskapande arbete 
samt spill i organisationen. Därmed kommer positiva konsekvenser i form av effektivise-
ringspotential att upptäckas. Ett exempel på sådan effektiviseringspotential är att färre etable-
ringar kommer att bli nödvändiga.  

Vad gäller styr- och ledningsfilosofin är Sydkraft Näts verksamhet idag ineffektiv då många 
medarbetare förfogar över dubbla roller. Genom att medarbetare sitter på dubbla roller i Syd-
kraft Näts nuvarande organisationsstruktur medför detta negativa konsekvenser i form av svå-
righeter att ta beslut samt svårigheter att fokusera på processen. Då en medarbetare har ansvar 
för dels processen och dels resursen eller affärsenheten tvingas han eller hon ständigt att 
kompromissa. Detta är ett automatiskt val då man vill ta hänsyn till båda aspekter och inte 
missgynna någon av dem. Genom förändringsprogrammet 2007 kommer Sydkraft Nät emel-
lertid att stärka upp processerna, vilket leder till positiva konsekvenser i form av att dubbel-
rollerna kommer att avskiljas och resurserna därmed kommer att kunna utnyttjas effektivare. 
Genom att processerna stärks kommer även tvåfrontsstyrningen att försvinna, vilket kommer 
att leda till en högre grad av effektivitet då oklara regler, tungroddhet och svårigheter att ta 
strategiska beslut i hela organisationen försvinner. Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att 
styra en processorienterad verksamhet effektivt från två håll eftersom processen då inte kan 
lyftas fram. Processen måste i en processorienterad organisation vara dominerande, dels för 
att styrningen ska gynna sitt syfte och dels för att poängtera och understyrka dess betydelse 
och på så sätt få processfilosofin att genomsyra hela organisationen. Dessa aspekter riskerar 
att gå förlorade vid tillämpning av tvåfrontsstyrning.  

Beträffande styrsystemet finns stordriftsfördelar att hämta genom dagens relativt process-
anpassade styrsystem. Detta till stor del beroende på att systemen genomdriver en starkare 
enhetlighet i organisationen. Det nyligen implementerade gemensamma affärssystemet 
SAP/R3 är redan på väg att generera stordriftsfördelar genom en samordnad och webbaserad 
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kundtjänst och kunddatabas. Enligt konkreta planer inför framtiden kommer ytterligare sy-
stem i form av Eldorado och Facil++ att kopplas till SAP/R3, vilket kommer att leda till posi-
tiva konsekvenser i form av effektivitetsvinster. Ytterligare positiva konsekvenser i form av 
stordriftsfördelar kommer att uppnås genom användningen av det mobila kontoret och GPS, 
vilket kommer att minska behovet av antalet etableringar. Tekniken kommer att reducera be-
hovet av lokal närhet genom bl.a. elektroniska kartor, GPS och telekommunikation.  

Vi ser emellertid en fara i att vissa system i viss utsträckning anpassas till respektive enhets 
traditionella arbetssätt. På så vis utnyttjas systemet inte optimalt och det finns med andra ord 
ytterliggare potential att utvinna ur systemet. Negativa konsekvenser, i form av att konkurren-
ter blir bättre på att utnyttja dylik potential på systemsidan, kan i värsta fall leda till att dessa 
får en konkurrensfördel. Man kan även argumentera för att denna miss av potentialutnyttjande 
på sikt kan leda till minskat kundvärde och minskad kundorientering.  

Kontinuerlig förbättring av verksamheten 

Sydkraft Näts vilja är att genom en processorienterad organisation och ekonomistyrning lägga 
grunden för en kontinuerlig förbättring av verksamheten. Som vi tidigare identifierat, är orga-
nisationsstrukturen idag inte till fullo processanpassad. Genom förändringsprogrammet 2007 
kommer dock Sydkraft Näts organisationsstruktur såväl som dess infrastruktur att bli process-
anpassad, vilket medför många positiva konsekvenser, inte minst med hänsyn till möjligheten 
med kontinuerliga förbättringar av verksamheten. Genom att infrastrukturen, och därmed alla 
roller, är på plats kan processägaren, som har ansvaret för att kontinuerliga förbättringar sker i 
respektive huvudprocess, lättare engagera och motivera medarbetarna mot detta.  

Styr- och ledningsfilosofin talar även för att ett engagerande och coachande ledarskap i Syd-
kraft Nät för med sig konsekvenser i form av en uppnådd kontinuerlig förbättring av verk-
samheten. Negativa konsekvenser, vilket målstyrningen för med sig, kan dock medföra svå-
righeter att få processorienteringen att genomsyra hela verksamheten. Vår åsikt är att målstyr-
ningen inte kan fortsätta att dominera styrningen, utan att kunskap om processerna måste un-
derstödjas av en större fokus på styrsystemets komponenter i form av benchmarking och 
nyckeltal. Benchmarking blir i detta avseende ett betydelsefullt inslag, då det rätt använt kan 
få in den kontinuerliga förbättring av processerna som processorienteringen förordar. Sydkraft 
Näts styrsystem karaktäriseras idag av vissa brister i användandet av benchmarking och nyck-
eltal, vilket således inte stödjer kontinuerliga förbättringar av verksamheten. Ökade satsningar 
måste alltså ske för att få detta att fungera, annars finns en viss risk att det som är det bästa 
arbetssättet, inte kommer till att ifrågasättas och kommuniceras. Användandet av rätt nyckel-
tal blir här väsentligt. Detta eftersom det kan innebära att de operativa nivåerna reflekterar en 
extra gång över vilka åtgärder som kan innebära ett bättre resultat. Med rätt nyckeltal menar 
vi här främst de icke-finansiella nyckeltalen, eftersom det är dessa som den operativa nivån 
lättast identifierar sig med.  

Ytterligare negativa konsekvenser för kontinuerliga förbättringar av Sydkraft Näts verksamhet 
ser vi i förändringsprogrammets syfte. Då det huvudsakliga syftet med programmet är kraftiga 
besparingskrav, ser vi inte dess planer som ett sätt att kontinuerligt förbättra verksamheten. 
Snarare är dess tillkomst av engångskaraktär och således inget steg i rätt riktning mot konti-
nuerliga förbättringar, även om förändringsprogrammet uppenbarligen kommer att medföra 
positiva konsekvenser för hela processorienteringen och processtyrningen i Sydkraft Nät.   

Ökad lönsamhet 

Sydkraft Näts vilja är att genom en processorienterad organisation och ekonomistyrning på 
sikt öka sin lönsamhet. Genom att fokusera på värdeskapande arbete för kunden, kund-
orientering, effektivisering av verksamheten och kontinuerliga förbättringar vill Sydkraft Nät 
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förbättra sitt resultat. Genom att intäktssidan i stort sett är given på elnätsmarknaden innebär 
ökad lönsamhet att man fäster störst fokus på olika kostnadssänkande åtgärder. Genom att 
organisationsstrukturen idag inte till fullo är processanpassad, innebär detta ett antal negativa 
konsekvenser för lönsamheten. Bl.a. innebär brister i infrastrukturen att processorienteringen 
inte genomsyrar hela verksamheten och att en helhetsfokus saknas. I linje med detta bidrar 
faktumet, att processerna inte riktigt kommer fram, till att försämra lönsamheten. Samord-
ningsfördelar mellan processerna tas inte till vara, då de, pga. att överblicken saknas, inte upp-
täcks. Flödet i organisationen är också trögt vilket har sin grund i att flera saker utförs på mer 
än ett ställe.  

Beträffande styr- och ledningsfilosofin ligger problemet i att de samordnande rollerna och 
forumen inte fyller sitt syfte att bidra till ett informationsutbyte och etablera förståelse för 
processorienteringen. Även om information utbyts är problemet att alla ändå inte gör lika. 
Detta har sin grund i den starka bolagstanken som lever kvar och som gör det mycket svårt att 
bryta detta mönster. Bolagstanken och det traditionella tänkandet innebär även att ledningen 
inte ser Sydkraft Nät som en helhet, vilket leder till negativa konsekvenser i form av svårighe-
ter att förbättra lönsamheten. Genom förändringsprogrammet 2007 kommer dock processerna 
att stärkas upp och bolagstanken, i takt med att affärsenheterna tonas ner, förhoppningsvis att 
försvinna. På så vis kommer den suboptimering, som idag till en viss grad präglar affärsenhe-
terna, att försvinna tillfördel för en ökad lönsamhet.  

Styrsystemet och användandet av teknikorienterade affärssystem kommer att leda till positiva 
konsekvenser i form av en direkt inverkan på lönsamheten. Om Sydkraft Nät genom denna 
teknologi har en bättre kapacitet att hantera avbrott osv. gynnar detta kunderna. Genom att 
teknologin reducerar sådant som en kund finner besvärligt, dvs. avbrott, finner kunderna en 
ökad trygghet i valet av Sydkraft Nät som elleverantör. Detta innebär att nöjda kunder stannar 
kvar och att nya tillkommer via word by mouth, dvs. det goda rykte som de nöjda kunderna 
skapar. Detta får en direkt effekt på lönsamheten. Även det faktum att mindre avbrottstid mås-
te upplevas som en ökad kundupplevd kvalité i Sydkraft Nät kan innebära att de kan ta ut ett 
högre pris för sin produkt, vilket även detta kommer att leda till ökad lönsamhet.  

Ovanstående resonemang görs dock med reservation för att konkurrenterna inte innehar sam-
ma teknologiska kapacitet, vilket i sådana fall innebär att teknologin utgör ett krav snarare än 
en konkurrensfördel branschen, i form av ökade intäkter genom ökat antal kunder eller högre 
priser. Således kommer alltså de teknologiska systemverktygen att bidra till positiva konse-
kvenser genom att Sydkraft Nät når en ökad lönsamhet genom att dels påverka intäktssidan 
positivt och dels genom att processorienterad organisation och ekonomistyrning bidrar till en 
ökad inre effektivitet, vilken trycker ner kostnadssidan väsentligt.  

Sammantaget har vi i vår analys påvisat flertalet strukturella brister i det organisatoriska 
sammanhanget vilket påverkar graden av anpassning i ekonomistyrningen. Vi vill emellertid 
understryka att många av dessa brister härrör sig till tvåfrontsstyrningen, den traditionella 
bolagstanken samt ledarfilosofin. Tvåfrontsstyrningen har dock identifierats av ledningen på 
Sydkraft Nät och kommer att elimineras i takt med införandet av en mer processorienterad 
infrastruktur. Bolagstanken utgör en företagskulturell aspekt som får bekämpas med tidens 
gång, även om det här emellertid är viktigt att arbeta med värderingar, då de värderingar som 
processorienteringen förmedlar måste förstärkas. Vi tror emellertid att de ledarutvecklings-
program samt de satsningar som görs på att vara en attraktiv arbetsgivare, på sikt kommer att 
eliminera bolagstanken i Sydkraft Nät. Det faktum att nyrekryterade medarbetare inkorporeras 
under rätt värderingar för processorientering och således direkt erhåller den rätta styr- och 
ledningsfilosofin innebär ytterligare ett steg i rätt riktning. Även det faktum att naturliga av-
gångar i stor skala står inför dörren kommer att medföra att bolagstanken på en naturlig väg 
elimineras i takt med att Sydkraft Näts representanter lämnar företaget. Etableringen av den 
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processriktiga infrastrukturen kommer även på sikt att ta bort bolagstanken genom att ansvar 
etableras efter processen och inte efter funktioner. På så sätt försvinner även den geografiska 
representationens betydelse. Processerna tvingar istället, genom den nya ansvarsfördelningen, 
fram en processtanke där medarbetarna lär sig att se hela geografin som en enhet. Gränslinjer-
na suddas ut och Sydkraft Nät blir en gränslös nationell organisation.   

Det gäller emellertid att se till att även styrsystemen anpassas efter processerna. Görs inte 
detta kan följden bli att bolagstanken stannar kvar längre och därmed riskerar att utgöra ett hot 
eller hinder mot processorienteringen. Vi ser emellertid ingen långsiktig fara i detta då vi an-
ser att en processtruktur och infrastruktur med tiden kommer att avslöja behovet av att anpas-
sa styrsystemen. Budgeten kommer exempelvis ganska så snart att anpassas eftersom den föl-
jer ansvarsstrukturen enligt den processorienterade infrastrukturen.  

Vi ser emellertid en viss fara med att Sydkraft Näts ledningsfilosofi utgörs av målstyrning. 
Detta eftersom vi har uppmärksammat att det organisatoriska sammanhanget direkt är påverk-
bart av denna. Som figuren över det organisatoriska sammanhanget antyder, utgår signalerna 
från ledningsfilosofin och inte tvärtom, vilket innebär att resterande aspekter har svårt att på-
verka ledningsfilosofin, i varje fall teoretiskt sätt. Detta innebär att de strukturella brister som 
finns kan bli mer långlivade om inte felaktigheter i ledningsfilosofin uppmärksammas. Kon-
sekvenserna kan yttra sig i en fortsatt användning av styrsystem som för processorienteringen 
är mindre optimalt pga. att en given ledarfilosofi alltid återspeglar användningen av vissa spe-
cifika verktyg. Med den ökade fokuseringen på processer och aktiviteter ser vi emellertid en 
potential att denna form av filosofi ifrågasätts och därmed uppmärksammas, vilket kommer 
att reducera dess negativa inflytande. 

Många av de brister vi identifierat är således naturliga i det skede Sydkraft Nät idag befinner 
sig i. Med tiden kommer Sydkraft Nät att kunna utvinna ytterligare potential ur ekonomi-
styrningen, under förutsättning att de fortsätter att arbeta i den riktning de gör idag. Resone-
manget understryker även att ett samband finns inom det organisatoriska sammanhanget och 
att strävan efter fit i ekonomistyrningen är nyckeln till att ytterligare potential kan utvinnas. 
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6 RESULTAT  
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta uppsatsens resultat genom att besvara vårt syfte. Vi 
kommer även att koppla resultatet till vår valda metod samt ge förslag på fortsatt forskning 
inom området. 

 

6.1 INLEDNING 
Energibranschen har på flertalet marknader karaktäriserats av ett statligt ägande. Detta faktum 
menar vi inte behöver vara alltför främmande eftersom elmarknaden egentligen utrycker ett 
samhällsekonomiskt fenomen där behovet av el utgör något av en förutsättning för den mo-
derna världen. Även det faktum att branschen är relativt anläggningstung kan förklara det 
statliga inflytandet och ägandet som branschen avspeglar, eller har avspeglat, på flertalet 
marknader. 

Vi vill påvisa en situation där elmarknader som ännu inte avreglerats eller står under avregle-
ring kommer att kännetecknas av motsvarande utveckling som den svenska elmarknaden. 
Bolag, som agerar på dessa marknader kommer att spegla samma förhållanden som de bolag 
som agerar på den svenska elmarknaden. Detta eftersom ett tidigare statligt ägande har inne-
burit en likartad spridning över lokala posteringar. Vid en privatisering blir således framkal-
landet av decentraliserade divisioner ett faktum som i det närmaste är oundvikligt. I samband 
med att statligt ägande övergår till privat ägande kommer även lönsamhetsaspekter att ifråga-
sättas eftersom en privat driven verksamhet strävar efter lönsamhet. Branschen som under det 
statliga ägandet inte hade vinstanspråk måste nu bli storskalig för att lönsamhet ska kunna 
uppnås. Detta innebär att det som tidigare enbart var ett led i att stödja den övriga infrastruk-
turen i samhället i form av industri, ett drägligt mänskligt leverne och andra mer renodlade 
nationalekonomiska aspekter, med privatiseringen, istället ska styras om till ett primärt vinst-
drivande intresse. Följden av denna omfokusering från ett samhällsekonomiskt ideellt intresse 
till ett företagsekonomiskt vinstdrivande intresse kommer att medföra att naturliga monopolsi-
tuationer, likt de på den svenska elmarknaden, kommer att uppstå. Eftersom branschen kräver 
stordriftsfördelar för lönsamhet kommer utvecklingen även på dessa marknader leda till allt 
större och färre bolag. 

Det är i detta läge som vi anser att vår uppsats utgör ett bidrag och det är även genom detta 
resonemang som vi anser att generaliserbarhet kan uppnås. Trots att olika marknader kan av-
spegla något annorlunda förhållanden, menar vi att grunddragen kommer att vara snarlika. De 
nätföretag som snabbt vuxit genom förvärv i syfte att nå stordriftsfördelar kommer i stora 
drag att återspegla samma splittrade kulturella förhållanden och samma decentraliserade 
struktur. I detta led av att uppnå lönsamhet genom stordriftsfördelar blir processorienteringen 
ett värdefullt inslag. 

Vi vill här presentera de erfarenheter som vi, genom vår studie av Sydkraft Nät, erhållit. Detta 
genom att lyfta fram vad som ska göras och vad som inte ska göras för att process-
orienteringen ska bidra till en bättre styrning i energibranschen. Vi ämnar också diskutera vad 
en bättre styrning i form av processtyrning kan innefatta och leda till för ett företag i energi-
branschen.  
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6.2 RESULTAT 
Processorientering kan endast bidra till en bättre styrning om denna sker efter processerna och 
möjliggör att dessa kontinuerligt kan förbättras. För att uppnå detta krävs att en förståelse för 
processerna etableras och utvecklas. Med processorienteringen syftar denna förståelse emel-
lertid inte till en engångsföreteelse utan ska ses som ett kontinuerligt pågående förlopp. För att 
möjliggöra detta förlopp krävs därmed att systemen och strukturerna i organisationen är an-
passade och stödjande för detta.  

Om systemen och strukturerna inte anpassas i den omfattning som är nödvändig, kommer 
ekonomistyrningens signaler att störas och förståelse för processerna således inte kunna upp-
nås. Dessa störningar har vi tidigare i vår uppsats presenterat såsom strukturella brister. Nedan 
vill vi presentera de slutsatser vi dragit, baserat på våra erfarenheter kring hur de strukturella 
bristerna reduceras för ett företag i energibranschen. 

Processanpassad struktur istället för matrisorganisation 

För att processerna ska lyftas fram har vi funnit att det är viktigt att etablera en process-
anpassad organisationsstruktur. Detta eftersom organisationsstrukturen markerar ansvars-
områdena i organisationen, där en processriktig organisationsstruktur således lyfter fram an-
svarsområdena i linje med processerna.  

Vi har i detta avseende uppmärksammat hur en funktionsinriktad organisation tenderar till att 
resultera i en matrisorganisation vid övergången till processorientering. Vi tror att för-
klaringen bakom detta är att matrisorganisationen fungerar som en kompromiss där den är 
tänkt att innefatta det bästa av två världar. I matrisen får både funktionen och processen möj-
lighet att fortleva i en samexistens understött av teoretiska ursäkter om att fenomenet ska bi-
dra till kreativa konflikter. Detta sker dock sällan i verkligheten och med vår studie har vi 
funnit ytterligare ett företag som inte lyckats hantera komplexiteten med strukturen. De tänkta 
kreativa konflikterna blir i praktiken aldrig mer än konflikter. I detta avseende menar vi emel-
lertid att det inte endast och fullt ut är de uteblivna kreativa konflikterna som bevisar struktu-
rens olämplighet för processorientering utan att det snarare är strukturens oförmåga att lyfta 
fram processerna och de horisontella signalerna som gör denna direkt olämplig. Om process-
orientering syftar till att lyfta fram de horisontella signalerna kan inte dessa jämställas med de 
vertikala. De horisontella signalerna måste åtminstone få dominans vilket med inga medel kan 
uppnås i en struktur där ansvarsområdena präglas av att vara lika betydelsefulla. I energi-
branschen, som i hög utsträckning präglas av en decentraliserad struktur, anser vi därför att 
matrisformen är olämplig. Detta eftersom denna kommer att medföra en fortsatt fokus på de 
vertikala signalerna.  

Infrastrukturens ”learning by doing” effekt 

Vi tror att den vid förändringar dominerande inställningen angående tidsaspekten, dvs. att 
förändringar måste få ta tid, kan förklara funktionsorganisationers tendens mot organiserande 
i matrisform vid en övergång till processorientering. En direkt övergång till en mer process-
anpassad struktur innebär en relativt radikal förändring, vilket kan förklara varför företag väl-
jer att inte helt utesluta den tidigare formen. Vi anser emellertid att det skulle gynna företag, 
som strävar efter att uppnå processorientering, att förskjuta denna avvaktan och tidsaspekt av 
förändringsfasen tills först efter förändringen. Detta eftersom processorienteringen kräver att 
processerna lyfts fram och det kan de inte göra under en matrisorganisation där funktionernas 
betydelse får en möjlighet att leva kvar, om än i mindre omfattning. Vi menar att det därför är 
viktigt att direkt etablera en sådan motsvarande infrastruktur som vi påvisade i vårt teorikapi-
tel för att sedan avvakta förändringen. Detta motiverar vi genom att det blir lättare att förstå 
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processerna om ens ansvarsområde, och därmed arbetsuppgift, utgörs av processen. Förståel-
sen kommer då att erhållas genom learning by doing. Detta innebär att medarbetaren blir 
tvingad till att förstå processen för att förstå sin arbetsuppgift, vilket i sin tur även medför att 
denne i högre grad blir öppen för information och kunskapsinhämtning över processen. Såle-
des menar vi att det i organisationen växer fram ett behov av att förstå processen. I motsats till 
detta fungerar matrisorganisationen på så vis att behovet av information på sin höjd kan erhål-
la en sekundär karaktär. Vi menar därför att behovet av att förstå processen är beroende av att 
processen markerar respektive medarbetares ansvarsområde.  

Vikten av tillsättandet av processägare ner till de operativa nivåerna 

För att sprida processorienteringens värderingar och etablera en förståelse för processerna 
genom hela organisationen anser vi att det är viktigt att tillsätta processägare även på operati-
va nivåer. Vi har uppmärksammat att det är just tillsättningen av delprocessägare som bidrar 
till att kommunicera förståelse av processerna på den för processorienteringen så viktiga ope-
rativa nivån. Vi ser därför tillsättningen av delprocessägare som en kritisk faktor för organisa-
tionens förmåga att etablera processorienteringens syften och tankegångar på den operativa 
nivån i organisationen. Genom tillsättningen av delprocessägare kan en ökad förståelse för 
processerna därmed uppnås. 

I detta avseende finner vi det vidare viktigt att såväl processägarens som delprocessägarens 
status och makt i organisationen blir likvärdig med den som de ansvariga för funktionerna 
tidigare innehaft. Detta eftersom det annars kan sändas ut felaktiga signaler genom organisa-
tionen om huruvida processerna betonas eller inte. Statusen anser vi därför vara relevant för 
processernas betydelse. Makten innebär i sin tur att processorienteringens syfte, att uppnå 
kontinuerliga förbättringar, endast kan uppfyllas om de ansvariga för processen eller delpro-
cessen har tillräcklig befogenhet och auktoritet att förändra dessa.  Maktförhållandet anser vi 
således utgöra en viktig faktor för att styrningen i den processorienterade organisationen ska 
möjliggöra kontinuerliga förbättringar. 

Ledarfilosofin ska även spegla vägen till målet  

För ett processorienterat företag anser vi att ledarfilosofin och tillika styrfilosofin måste speg-
la ett intresse av såväl vägen till målet som målet självt. Detta innebär att målstyrning inte är 
en lämplig form för processorienteringen eftersom denna kommer att sända signaler som är 
paradoxala mot processorienteringens syfte. Målstyrningen kan således inte bidra med den 
önskvärda helhetsfokusen, vilket krävs för att förståelse för processerna ska uppnås.  

Coachande ledarroll 

Vi har uppmärksammat att det, i den processorienterade organisationen, strävas efter att ge 
den enskilde medarbetaren mer ansvar och att arbetsuppgifterna styrs om till att utföras i 
teamkonstellationer. Detta medför att behovet av chefer reduceras samtidigt som dess roll som 
ledare styrs om mot en roll som coach för teamet. För företag, i den av decentralisering präg-
lade energibranschen, finns det en god grund för att utarbeta ett sådant ledarskap, eftersom 
decentraliseringen bygger på förtroende för medarbetare med delegerade arbetsuppgifter och 
ansvar. Ett bakgrundsagerande, i form av att ledaren tar rollen som en coach, finns således 
redan inkorporerat i filosofin. För den coachande rollen menar vi emellertid att detta bak-
grundsagerande måste kompletteras med en stödjande funktion där ledaren kan agera som 
bollplank för medarbetaren.  

Balans mellan ledning och medbestämmande 

I anslutning till ledarrollen har vi uppmärksammat vikten av att denna ska vara en god kom-
promiss mellan målstyrningens alldeles för frånvarande ledning och direktstyrningens alldeles 
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för intensiva närhet. Detta innebär att vi anser att en ledare i en processorienterad organisation 
ska vara demokratisk under den operativa delen av styrningen men vara striktare vid större 
beslut som kräver strategisk erfarenhet eller i de fall då enhetlighet måste indrivas i organisa-
tionen. Vi har funnit att en alltför hög grad av demokratisk inriktning inte fungerar vid ström-
linjeformning av processerna. Detta för att processorienteringen i många avseenden kräver en 
enhetlighet vilken är svår att finna under de förhållanden som har format större företag i ener-
gibranschen. Samtidigt har vi funnit att demokrati, medbestämmande och möjlighet att påver-
ka är viktigt för de kontinuerliga förbättringarna. Vi ser emellertid inte detta som en kompro-
miss eller direkt uteslutande av varandra utan istället som att ledarrollen i den processoriente-
rade organisationen måste finna en välavvägd balans mellan dessa punkter. 

Belöningssystem som baseras på processerna 

För att skapa en vidare fokus på processerna och utöka förståelsen för desamma anser vi att 
belöningssystemet måste vara knutet till dessa. Detta eftersom vi ser belöningssystemet som 
avsändare av mycket starka signaler genom att det uppmuntrar medarbetare till ett visst age-
rande. Vi tror att styrningen efter processerna kan försvåras om denna uppmuntran inte är 
riktad till processerna. Signalerna blir således inte bara divergerande utan de kommer även att 
uppmuntra ett funktionsinriktat beteende istället för det önskvärda horisontella agerandet.  

Styrsystemens behov av anpassning 

Genom att en mer processriktig struktur införs, ser vi även att behovet av anpassade styrsy-
stem växer fram. Detta delvis pga. att styrsystemen oftast följer ansvarsområdena för att för-
stärka styrningen efter dessa. Men även pga. att systemen behövs för att möjliggöra förståelse 
för processen.  

Vi har i detta avseende identifierat hur budgeten som styrverktyg, för att fortsatt kunna an-
vändas effektivt, måste anpassas efter de nya ansvarsområdena. I den meningen blir således 
budgeten delvis processanpassad. Budgetens roll måste emellertid tonas ner i en processorien-
terad organisation. Detta eftersom vi anser att en alltför starkt betonad budget i alltför hög 
grad förknippas och förbinds med målstyrningen och dess starka resultatfokus. Budgeten mås-
te istället ses som en del av helheten av de kontrollsystem som organisationen använder. För 
att budgeten ska anses processanpassad menar vi att denna måste kopplas till nyckeltal ifråga 
om resursfördelningen. Detta eftersom resurser ska fördelas dit de mest behövs och detta be-
hov kan indikeras bättre av nyckeltal än schablonartade metoder över ekonomisk livslängds 
beräkningar. Det handlar således om att göra en mer verklig resursallokering, vilket vi menar 
även förespråkar användandet av budget i form av rullande prognoser. Med en sådan resurs-
fördelning, efter behov, menar vi att ett företag i den så anläggningstunga energibranschen 
kan gynnas bättre genom att den totala kostnadsmassan kan tryckas ner då behovet av inve-
steringar syns tidigare. 

I en processorienterad organisation anser vi istället att en starkare fokus på mätningar och 
därmed nyckeltal är önskvärt. I detta avseende har vi funnit det viktigt att nyckeltalen verkli-
gen visar på hur målet nås likväl som målet självt. Det blir därmed viktigt att finna en välav-
vägd balans mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal samt att kunna se sambanden 
dem emellan. Nyckeltalens förmåga att mäta hur anser vi således bli viktig för förmågan att 
förstå processerna.  

Avseende benchmarking har vi funnit att detta är ett betydelsefullt instrument genom vilket de 
kontinuerliga förbättringarna stimuleras. Huruvida benchmarking får framgångar anser vi 
främst vara beroende av ledarens förmåga att skapa förutsättningar för att denna ska kunna 
bedrivas. I detta avseende bör ledarrollen inte speglas av en alltför demokratisk inriktning 
eftersom förutsättningarna i stort innefattar en nödvändig grad av enhetlighet mellan enheter-
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na. En välavvägd balans mellan medbestämmande och styrning måste därmed återfinnas för 
att eliminera det förändringsmotstånd vilket kan återspeglas i en tidigare så decentraliserad 
struktur som kan känneteckna ett företag i energibranschen.  

Teknologin som en dörröppnare 

Vi har funnit att teknologin även i energibranschen stämmer väl överens med Hammer & 
Champys uttalande om att denna fungerar som en dörröppnare för att skapa effektivare pro-
cesser. Därför finner vi att satsningar inom detta område är en nödvändig förutsättning för 
processorientering i energibranschen. 

  
Sammantaget menar vi att processorientering kan bidra till en bättre styrning i energibran-
schen, genom att reducera de strukturella bristerna på så sätt som ovan presenterats. Detta 
eftersom processerna och de aktiviteter som är underordnade dessa hamnar i fokus, vilket 
underlättar sökandet och identifierandet av de stordriftsfördelar som utgör en nödvändig för-
utsättning för branschen. Genom att utnyttja stordriftsfördelarna reduceras och även i viss 
utsträckning elimineras det som i energibranschen utgör icke-värdeskapande aktiviteter. Med 
fokus på processerna och aktiviteterna kan således hela styrningen inriktas på vad som kunden 
uppfattar som värdefullt. För företag i energibranschen medför processorienteringen därmed 
en möjlighet att arbeta baklänges från kundens krav, på exempelvis leveranssäkerhet, genom 
företagets värdekedja och därigenom finna sätt där kunden kan gynnas samtidigt som effekti-
viteten och lönsamheten ökar.  

Processorienteringen kan på så vis medföra att ett företag i energibranschen kan frigöra resur-
ser från icke-värdeskapande aktiviteter och använda dessa för att stödja det som för kunden 
upplevs som värdeskapande. Detta innebär för företag i energibranschen att mer resurser finns 
tillgängliga till underhåll, reparationer och investeringar som sammantaget bidrar till en bättre 
produkt för kunden i form av t.ex. leveranssäkerhet.  

Eftersom processorienteringen strävar efter enhetlighet, vilket grundar sig på att processerna 
löper tvärs genom organisationen, medför detta att olikheter synliggörs. Den decentraliserade 
strukturens ofta förekommande dubbla funktioner kan således bortrationaliseras genom att 
tillgripa outsourcing eller gemensamma lösningar. Genom att vidare i ett kontinuerligt förlopp 
skarpt fokusera på aktiviteterna, medför detta att kunskapen om huruvida dessa kan göras på 
ett bättre sätt successivt ökar. Denna kunskap medför att processerna kan omdesignas och 
organisationen kan på så vis ständigt vara uppdaterat för kunders och omgivnings nya krav.  

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk  

Genom att lyfta fram att processorienteringen, som ovan påvisats, har vi visat hur processori-
enteringen kan bidra till en bättre styrning i energibranschen och vi har också påvisat att det 
finns ytterligare potential att utvinna genom fortsatt arbete med fokus på kunden och det vär-
deskapande arbetet. Vi har också sett att det är viktigt att alla delarna i det organisatoriska 
sammanhanget anpassas efter processorienteringen så att fit uppstår och delarna tillsammans 
skapar en effektiv ekonomistyrning. 
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6.3 RESULTATDISKUSSION 

6.3.1 GENERALISERBARHET 
Genom insikten i att samtliga stora energiföretag i Sverige antas utsättas för samma omvärlds-
tryck samt ha liknande bolagsstruktur i form av en separat nätverksamhet som Sydkraft Nät 
AB menar vi att vi kan generera generella slutsatser angående processtyrning utifrån energi-
branschen i Sverige avseende deras nätverksamhet.  

Omvärldsfaktorer som elmarknadsreformen, avreglering, ökad konkurrens och struktur-
förändringen på marknaden har drabbat och påverkat energibolagen i Sverige på ett snarlikt 
sätt. Strukturförändringen präglas än idag av en utveckling mot allt färre energi- och elbolag. 
Detta innebär att aktörerna blir allt större och allt färre till antalet som en respons av påver-
kande faktorer i omvärlden. Således har energi- och elbolagen idag en liknande struktur och 
de möter alla samma svårigheter och utmaningar inför framtiden i form av att lönsamhet, 
kundfokus och olika ägarkrav blir allt viktigare. Med andra ord har de snarlika förutsättningar 
för att klara sig på marknaden.  

Idag präglas energi- och elmarknaden, avseende både elhandels- och elnätsverksamhet, i Sve-
rige främst av tre stora växande bolag, varav Sydkraft är ett av dem. Sydkraft Nät är således 
ett mycket stort företag och representerar en stor del av branschen. Sydkraft Nät kan därför 
anses vara representativt för samtliga nationella nätbolag. Därmed anser vi oss kunna dra kva-
lificerade slutsatser om energibranschen och elnätsmarknaden specifikt genom att generalisera 
utifrån Sydkraft Nät. 

Även det dokumenterade faktum att processorientering och processtyrning visat sig vara av 
starkt intresse i branschen anser vi utgöra en ytterligare förutsättning för att kunna dra gene-
rella slutsatser. Genom att även identifiera det generella i fallobjektet och skilja det från det 
specifika anser vi att vi kommer att kunna dra vissa generella slutsatser. 

Genom det inledande utlägget i detta kapitel tror vi även att slutsatserna med viss reservation 
kan anses applicerbara även på marknader utanför den svenska. Detta anser vi i varje fall gälla 
vid de tillfällen då avregleringen resulterar i större och färre bolag, vilket vi anser täcker in 
flertalet fall.  

6.3.2 METODDISKUSSION 
Vårt syfte med denna uppsats var att beskriva och utreda hur processorientering och styrning 
förhåller sig till varandra samt att analysera hur processorientering kan bidra till bättre eko-
nomistyrning i företag i energibranschen. Vi har genom intervjuer med ett flertal medarbetare 
inom vårt fallföretag Sydkraft Nät erhållit mycket informationsrika och nyanserade svar. In-
formationen har mer än väl överskridit våra förväntningar och förhoppningar och således varit 
mycket tillfredsställande. Genom våra intervjusvar har vi följaktligen fått svar på våra frågor 
och vårt syfte. 

Vi anser att vår metod har tjänat vårt syfte väl, trots att en uppsats alltid begränsas i något 
avseende genom metodval samt knappa resurser. Med mer resurser hade vi eventuellt fått ett 
mer generaliserbart resultat men vi anser att vi har gjort det bästa möjliga av de medel som 
fanns att tillgå. Vi anser vidare även nu i efterhand att vi valt rätt metod, främst med hänsyn 
till vårt syfte men också pga. vår tillfredsställande informationsinsamling genom responden-
terna på Sydkraft Nät.  

Vi anser att uppsatsen har lämnat ett bidrag till framförallt företag som befinner sig i en situa-
tion likvärdig med den Sydkraft Nät befinner sig i. Begränsningen ligger just däri, att slut-
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satserna inte fullt ut kan generaliseras till samtliga företag. Det har dock heller aldrig varit vår 
avsikt. Vårt syfte har däremot varit att kunna generalisera till samtliga nationella nätbolag. 

 

6.4 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER 
Under vårt arbete med denna uppsats har vi uppmärksammat många angränsande problem-
områden som förslagsvis skulle kunna ligga till grund för fortsatta studier inom temat process-
orientering.  

Processorientering och processtyrning är relativt aktuella och nya fenomen, åtminstone i prak-
tiken, och något som väckt intresse i många företag. Vi har uppmärksammat intresset i energi-
branschen genom vår uppsats. Det finns emellertid ett flertal branscher där processorientering 
skulle kunna vara av intresse. Vi anser att det skulle vara intressant att i en studie vidare-
utveckla vårt resonemang kring förbättrad styrning i andra branscher. Särskilt intressant tror 
vi att det skulle vara att applicera vårt resonemang på andra branscher eller företag som står 
inför stora förändringar i form av t.ex. avregleringar på marknaden, strukturförändringar och 
ökad konkurrens.  

I vår studie har vi uppmärksammat hur viktig själva organisationsstrukturen är för att lyckas i 
en processorienterad verksamhet. Således anser vi att det vore intressant att i en studie fördju-
pa sig i utvecklingen av organisationsstrukturer i förhållande till processorientering. En mer 
organisationsteoretisk ansats inom detta område hade varit väldigt intressant eftersom för-
ändringen inbegriper stora kulturkrockar mellan traditionellt och modernt. Förändrings-
motståndet, som vi själva egentligen bara skrapat på ytan vid, anser vi vara väl värd en no-
grannare genomgång ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

Med vår uppsats har vi haft en relativt bred ansats, vilket sedermera hindrat oss att gå på ett 
önskvärt djup inom respektive aspekt som kännetecknar det organisatoriska sammanhanget. 
Genom att enbart fokusera på exempelvis styrsystem skulle en sådan uppsats kunnat diskutera 
t.ex. budgetens uppbyggnad efter processer och aktiviteter. Utformningen av samband mellan 
olika nyckeltal samt utpekandet av specifika nyckeltal hade även kunnat ske. Vi har p.g.a vår 
breda ansats fått nöja oss med att konstatera att samband och en välavvägd balans mellan fi-
nansiella- och icke-finansiella nyckeltal är en nödvändighet för att se hur målet uppnås. Med 
fokus riktat på enbart styrsystem skulle således vårt konstaterande kunna vidareutvecklas. 
Detta skulle även gälla för de andra aspekterna. Vi ser därför att en uppsats, vilken hade foku-
serat på enbart en aspekt, hade kunnat bygga vidare på våra observationer.  

Sist men inte minst skulle vi gärna i framtiden se en studie av hur intresset för process-
orientering och processtyrning har utvecklats, dels i energibranschen och dels i andra bran-
scher. En studie av hur processorienteringen, skulle kunna utvecklas utifrån den kritik som 
kommer att växa fram i takt med att styrformen blir mer etablerad. Den processorienterade 
styrformen har inte fått fullt utslag än, vilket troligtvis innebär att fler konsekvenser av den-
samma kommer att göra sig gällande i framtiden.  
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8 APPENDIX 
Här kommer vi att visa det underlag vi har använt vid intervjuerna. Anledningen till att vi 
visar frågorna är att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om de är relevanta för syftet 
och på så sätt kunna bilda sig en uppfattning om uppsatsens resultat. Likaså vill vi ge andra 
studenter möjlighet att utgå från frågorna vid egna intervjuer. 

 

Samtliga intervjupersoner har fått svara på samma frågor vilka redovisas här: 

Vilken är din roll i organisationen? 
! Var i organisationen befinner du dig? 

Är ekonomistyrningen i Sydkraft Nät processanpassad? 

Hur tycker du att processorientering bidrar till en bättre styrning? 

Vilka brister finns idag i ekonomistyrningen? Utgå från aspekterna i vår analysmodell! 

! Organisationsstruktur 
! Styr- och ledningsfilosofi 
! Styrsystem 
! Både övergripande och i respektive ekonomistyrningsverktyg? 
! Vilka faror och hot kan tänkas lura i framtiden? 

Finns det ytterligare potential, tror du, att utvinna ur processtyrning i framtiden? 
! Hur och varför?  
! Vad kan bli bättre? 

Utöver dessa gemensamma frågor har vi anpassat övriga frågor, dels efter vårt informations-
behov och de luckor vi har i empirin, dels efter intervjupersonernas position och kompetens. 
Nedan presenteras frågorna som är specifika för de olika respondenterna. 

8.1.1 PETER LUNDBERG 5/5-03 
AFFÄRSENHETSCHEF MALMÖ OCH REGIONNÄT OCH PROJEKTLEDARE FÖR ”SYDKRAFT NÄT 

2007”  
Vad vill uppnås med förändringsprogrammet år 2007? 

! utöver det som står i Nätverket 03/2003 
! vad i programmet skiljer sig från ”ursprungstankarna” med processorienteringen 

samt  
! varför program 2007 är bättre än det gamla 

Vilka är de drivande faktorerna bakom förändringen som ska göras till år 2007? 

Till hur stor del påverkar dessa olika faktorer förändringen? 
Ägare, besparingskrav, marknaden, brister, kontinuerlig förbättring,  
energimyndigheten/statlig reglering eller annat. 

Vad kommer ni konkret att göra? (vi utgår från vår figur) 
! Vad tillkommer jämfört med det gamla? 
! Justeringar av det gamla? 

Värdeskapande arbete 
! hur ska arbetet i processen bli effektivare? 
! Vilka områden ska ni bli effektivare inom? 
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! Medarbetarnas roll i detta – hur ska dessa bidra till effektiviteten är 
! Exempelvis VU-metodiken något nytt för 2007 

Vad kan göra det svårt att uppnå vision 2007? 

Finns det delar i ekonomistyrningen som kanske inte borde ha ändrats? 

      Hur har processorienteringen påverkat dig och dina arbetsuppgifter? (medarbetarens roll) 

8.1.2 ANDERS ISAKSSON 8/5-03  
Lokal processledare för Anläggningsprocesser i Affärsenhet Skåne 

Beskriv ekonomistyrningen! 
! Hur har den förändrats sedan innan processorienteringen? 

Vilka verktyg används i ekonomistyrningen? 
! Vilka av dessa har tillkommit för processorienteringen? 
! Vilka av dessa har anpassats? 
! Finns det verktyg som varit kvar sedan tidigare och hur motiveras i sådana fall  
      dessa? Hur har de anpassats? 

Hur jobbar ni konkret med  
! budget 
! nyckeltal 
! benchmarking? 

Hur har processorienteringen påverkat dig och din ledarroll? 

Vilka egenskaper, tycker du, ska prägla en ledare i organisationen? 

Vilka förhållningssätt mot medarbetare ska ledaren ha? 

Hur ska en ledare/chef utöva påtryckning/styra/påverka individerna mot uppsatta mål? 

Vilka verktyg används främst för uppföljning? (Nyckeltal?) 

Hur arbetar ni på Sydkraft Nät för att identifiera/hitta värdeskapande arbete? 
! Vilken roll har benchmarking och andra ekonomistyrningsverktyg för detta? 

Vilka områden kan bli effektivare inom Sydkraft Nät? 

Har ni upplevt svårigheter att överföra styrgruppens beslut i affärsenheten? Blir det kon-
flikter vid dessa situationer?  

! Lokala processledare-AE styrelse-processtyrgruppen-processägare 
 

8.1.3 ALEKSANDRA MIHAILOVIC 9/5-03 
Ansvarig Affärsenhetsekonom för Affärsenhet Skåne.  
 

Vilka verktyg används i ekonomistyrningen! 
! Vilka av dessa har tillkommit för processorienteringen? 
! Vilka av dessa har anpassats? 
! Finns det verktyg som varit kvar sedan tidigare och hur motiveras i sådana fall  
     dessa? Hur har de anpassats? 

Hur jobbar ni konkret med budget? 
! MTP –hur arbetar ni med den? Vad läggs in på treårsbasis? 
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! Flexibilitetsaspekt? 
 
Hur jobbar ni konkret med 

! nyckeltal 
! benchmarking? 

Vilken betydelse har de olika verktygen som påverkande funktion respektive uppföljande 
funktion? 

Hur har styr- och ledningsfilosofin ändrats? 

Hur upplever du styr- och ledningsfilosofin? 
! Processlitteraturen nämner att ledaren ska inta en stödjande roll som coach.  
! Upplever du som anställd att ledaren roll har ändrats i riktning mot detta? 

Hur bör styr- och ledningsfilosofin vara i en processorienterad organisation? 

8.1.4 BONNY ANDERSSON 9/5-03 
AFFÄRSENHETSCHEF SKÅNE 

Hur har processorienteringen påverkat dig och din ledarroll? 

Vilka egenskaper, tycker du, ska prägla en ledare i organisationen? 
! Vilka förhållningssätt mot medarbetare ska ledaren ha? 

Hur ska en ledare/chef utöva påtryckning/styra/påverka individerna mot uppsatta mål? 

Hur ska ni göra för att öka det värdeskapande arbetet? 

Hur verkar du för att en största möjliga samverkan mellan processerna sker? 

Verksamheten… 
! Hur arbetar du för att den ständigt ska utvecklas? 
! Hur planeras verksamheten? 
! Hur sker uppföljning? 

Har matrisorganisationen gett upphov till konflikter? 

Vad innebär utförandeansvar i affärsenheterna? 
! Är detta en följd av processorienteringen? 

Hur följer ni upp lokal kundnöjdhet? 

8.1.5 MATS ANDERSSON 13/5-03 
PROCESSÄGARE ANLÄGGNING 

Beskriv ditt arbete, beskriv processen 

Som processägare ansvarar du för utformningen av relevanta nyckeltal för processen, 
! Vad mäter anläggningsprocessens nyckeltal 
! Hur viktiga är mätningarna som görs genom nyckeltalen 
! Finns det en koppling mellan processens nyckeltal och de övergripande  
      målen 

Vad vill Sydkraft Nät uppnå med processorienteringen? 

Vid ett antal tillfällen har vi identifierat anställda med dubbla roller i organisationen, ex-
empelvis anställd både i en resursfunktion och en processfunktion.  
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! Vilket är syftet bakom detta? 
! Har det medfört problem/konflikter? 
! Tycker du att förfarandet med dubbla roller är bra? 

Tycker du att ni har lyckats föra ner processorienteringens tankegångar på den operativa 
nivån i organisationen?  

! Hur har detta gjorts, eller vad görs för detta ändamål?  

Processorienteringen här på Sydkraft präglas av att resurser ska särskiljas från processer.  
! Varför ska dessa särskiljas, vilka är konsekvenserna av att inte särskilja  
      dem? 

Vilken betydelse har utvecklingen av olika IT-system för anläggningsprocessen? Vilka  
IT-system används? 

8.1.6 KARIN JARL-MÅNSSON 16/5-03 
INFORMATIONSANSVARIG SYDKRAFT NÄT 

Berätta om de olika processerna 
! Vad de syftar till 
! Vad de karaktäriseras av 

Hur är processerna kopplade till Sydkraft Näts övergripande strategi? 

Delprocesser, finns dem, varför har vi hört olika saker om deras existens? 

Vad vill ni uppnå med processorienteringen? 

Hur förhåller sig IT-verktygen till de olika processerna? (drift specifikt) 

8.1.7 CARSTEN OHLSSON OCH MIKAEL JOHANSSON 16/5-03 
Processägare Ekonomi (Carsten) Controller (Mikael) 

Alexandra sa att ni övergått till ABM-tänkande för två år sedan, vad innebär detta?  
Uppstod behovet i samband med processorientering. Finns det någon koppling? 

Beskriv innebörden av aktiv budgetering. 

Hur kommer budgetarbetet att förändras i och med 2007 programmet? 
! Varför tycker du att budgeten utgör det viktigaste styrverktyget?  

 Hur bör styr- och ledningsfilosofin vara i en processorienterad organisation? 
! Vilka ledaregenskaper ska karaktärisera ledarna i nya organisationen 
! Beskriv hur målstyrningen fungerar 
! Hur styr du i din process? 

 Vad tycker du om tvåfrontsstyrningen och dubbla roller? 
! Tycker du att resurser ska särskiljas från processer 

 Varför har ni lagt stödprocessen som en process, varför är den inte en fristående resurs?  
! Kommer det att vara viktigt 2007 också? 


