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Sammanfattning  
Idag styr och planerar de flesta organisationer i någon form, det gäller både 

den privata sektorn som den offentliga sektorn. Det finns olika sätt och 

modeller man kan använda för att styra en verksamhet t.ex. genom balanserad 

styrkort. Styrning startas oftast från centrala direktiv som t ex en 

affärs/verksamhetsplan, budget, prognos, resultatmål, avkastnings mål etc. 

Styrningen kan baseras på mer eller mindre komplexa styrmodeller och 

hanteras rent praktiskt via någon form av systemstöd men ibland endast med 

hjälp av Word- och Exceldokument. Gemensamt för alla styrmodeller är att de 

kräver en uppföljning och rapportering för att kunna göra någon nytta.  

 

Detta projekt uppstod genom en förfrågan om projektets ämne passade ihop 

med företagets behov av aktuell information kring hur företag och 

organisationer styr och planerar sin verksamhet och vilka systemstöd som 

används för detta ändamål. Projektet var ett uppdrag hos företaget Konsultnet 

Scandinavian AB. Mitt uppdrag var att hjälpa företaget med att arbeta fram en 

analys av de trender som finns inom verksamhetsstyrning både inom 

näringslivet samt offentlig sektor.  

 

I uppdraget ingick att analysera hur verksamhetsstyrning sker rent praktiskt 

och vilka systemstöd som används för detta ändamål. Detta projekt innefattar 

både ett verksamhetsperspektiv och ett systemperspektiv. Resultatet av 

uppdraget skall vara till hjälp för företaget i arbetet med att utveckla ett nytt 

systemstöd för budget, prognos och verksamhetsplanering.  

  

Metoden som använts för inhämtning utav information, är i form av både 

enkäter och intervjuer. Tanken med enkäterna var att i första hand få en 

grundläggande information om organisationernas verksamhetsstyrning och 

vilka systemstöd de använde sig av inom den finansiella och operativa 

planeringen. Efter att ha fått en grundläggande syn på de organisationer som 

besvarat enkäten analyserades svaren, vilket resulterade i from utav 

följdfrågor. Eftersom projektet var tidsbegränsat fanns inte möjligheten till att 

gå vidare med alla organisationer. Istället valdes ett antal organisationer 

bestående av både offentliga och privata för att gå vidare med följdfrågor, det 

vill säga intervju.   
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Detta arbete har framtagits genom användning av en lättrörlig metod, det vill 

säga en metod som ger stöd till att vara anpassbar och även flexibel efter de 

varierande arbetsförhållandena som uppstår under projektets gång. Denna 

lättrörliga metod bestämdes redan vid början av arbetet. Metoden kallas för 

EBREM (Event-Based Requirement Elicitation Method) som inriktar sig för att 

identifiera eventuella risker som kan framkomma kring arbetsprocessen.   

 

Slutsatsen som jag kommit fram till inom detta arbete är att det finns en 

varierande syn på vad verksamhetsstyrning egentligen innebär och hur 

styrningen ska ske rent praktiskt. Det som har varit väldigt gemensamt hos 

enkätföretagen är deras uppföljning utav finansiella planer.   

 

Nyckelord: Styrmodeller, budget, prognos, planering, uppföljning, 

rapportering, systemstöd.  
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Abstract 
Today, most organizations control and plan in some way, this yields both for 

the private sector as well as the public sector. There are different ways and 

models which can be used to control an organization, for example through 

balanced scorecard. Control is usually launched from central directives, such 

as business/operational plan, budget, forecast, performance, yield goals etc. 

Control can be based on more or less complex control models and is handled 

usefully via some form of system, but sometimes just with help of Word – and 

Excel – documents. Common to all control models is that they require a follow 

up and reporting in order to do any good.     

 

This project arose by that the request about the topic of the project matched 

the company´s need for timely information about how companies and 

organizations control and plan their activities and the support systems that are 

used for this purpose. The project was a mission from the company, 

Konsultnet Scandinavian AB. My mission was to help the company to develop 

an analysis of the trends that are in performance management both in 

business and the public sector.  

 

The assignment was to analyze how performance management is practical 

and which support systems are used for this purpose. This project was 

screened both a business perspective and a system perspective. The mission 

will be a help to the company in the process of developing a new system for 

budgeting, forecasting and business management.  

 

The methodology used for collecting and analyzing information, is in the form 

of both surveys and interviews. The idea of the survey was to get basic 

overview information about other organizations performance management 

and the system support they use within their financial and operational 

planning. After getting a basic knowledge from the organizations who had 

answered the survey, an analysis took place which resulted in supplementary 

questions. Since the project work had a deadline, it was not possible to 

proceed with all of the organizations. Instead, a number of organizations were 

chosen, including both private and public organizations.    
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This project has been developed using an agile method, which gives support 

to be adaptable and flexible to the varying working conditions which takes 

place during the project. This agile method was decided in the beginning of 

this work. The method is named EBREM and stands for (Event-Based 

Requirement Elicitation Method) which focuses to identify any risks that may 

emerge around this work.     

 

The conclusion which I have reached in this work is that there are a variety of 

views on what performance management really means and how management 

should be done in practice. What has been very common in survey companies 

is their follow-up of total financial plans.  

 

Keywords:  Management control models, budget, forecast, planning, 

monitoring, reporting, system support.  
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
ABC Activity Based Costing (Aktivitetsbaserad kalkylering)  

BPR Business process re-engineering  

TQM  Total Quality Management 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission 

AMDA Agile Model Driven Acquisition  

EBREM Event Based Requirement Elicitation Method 

BI Business Intelligence  

PDCA Plan Do Check Act 

HFM Hyperion Financial Management   

 

Ord förklaring 
Muda Enligt japansk term är muda ”waste” (enligt engelskan), 

det vill säga att eliminera det som inte skapar värde.  

Verksamhet I detta projekt benämns både offentliga och privata 
företag/ organisationer gemensamt för verksamheter.  
 
På grund av att dessa verksamheter är anonyma är de 
namngivna enligt alfabetet, vilket vi kan se inom bilaga 
A.  
 
De offentliga verksamheterna är röd markerade för att 
kunna urskiljas från de privata, vilket kan bemärkas 
inom resultat avsnittet och inom bilaga E.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer läsaren att presenteras om projektets inledning som ger en 

helhetsbild utifrån företagets perspektiv.   

1.1 Bakgrund 
De flesta verksamheter oavsett privata som offentliga styr och planerar sin 

organisation på något sätt. Det som skiljer sig mellan dessa verksamheter är 

sättet de styr och planerar, eftersom alla väljer sina egna metoder när det 

kommer till verksamhetsstyrning. Begreppet verksamhetsstyrning är ett brett 

ämne, men inom detta projekt ligger fokus på sättet verksamheter styrs på, 

sättet de planerar sin verksamhet både gällande operativ som finansiell 

planering. Det ligger även fokus på vilka systemstöd som används som stöd 

för planering inom det operativa och finansiella områden. Även tas det upp 

vilka styrmodeller som olika verksamheter använder för att hålla koll på sin 

verksamhetsstyrning.    

 

Företaget, Konsultnet Scandinavian AB utvecklar ett nytt systemstöd för 

budget/prognos/planering och är i behov av aktuell information kring hur 

dagens företag styr och planerar sin verksamhet och vilka systemstöd som 

används för detta ändamål. Projektet skall således innefatta både ett 

verksamhetsperspektiv och ett system-perspektiv [Konsultnet, Björn Roos och 

Anna Söderström]. 

 

1.2 Kort om företaget, Konsultnet 
Företaget Konsultnet Scandinavian AB är ett IT-konsult företag som omfattar 

högkvalitativa lösningar om företags Affärssystem samt Business Intelligence 

(BI). Företaget har för närvarande 26 anställda med en omsättning på 27 

miljoner kronor. För närvarande arbetar företaget med tre systemstöd, det vill 

säga QlickPlanner, QlikView och Agresso samt två tjänsteerbjudande system, 

vilket är integration och verksamhetskonsulting (process analys och 

kartläggning). Konsultnet har sedan många år tillbaka byggt upp sin 

framgång genom goda och långsiktiga relationer och har visionen att ” vara 

den bästa leverantören av lösningar kring verksamhetssystem, med 

marknadens nöjdaste kunder”[47].  
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1.3 Problemformulering 
Tillämpningen av styrmodeller för verksamhetsstyrning genererar många 

olika frågeställningar såväl vad gäller den teoretiska modellen som praktiskt 

utförande. Många organisationer brottas med frågor kring hur de skall 

balansera effektivitet, kvalitet och ekonomi. Skolorna kring detta är många 

och det är svårt för organisationerna att veta vilken av alla lösningar som är 

den bästa för de. För leverantörer av process stödjande systemlösningar blir 

utmaningen att både skapa lösningar som varje enskild kund vill ha och 

samtidigt skapa standardiserade lösningar som håller över tid. 

Problemformuleringen inom detta projekt blir att ta fram ett underlag om hur 

andra offentliga och privata verksamhet/ organisationer styr sin verksamhet 

och vilka systemstöd som de använder sig av.  

 

1.4 Syfte  
Projektet ska beskriva hur dagens företag styr och planerar sin verksamhet 

och vilka systemstöd som används för detta ändamål. I denna frågeställning 

innefattas att fånga upp trender inom verksamhetsstyrning, det vill säga, finns 

det någon eller några styrmodeller som är mer vanliga än andra och i så fall 

varför.  
 

1.5 Mål 
Målet med detta projekt är att skapa ett underlag som kan användas vid 

utvecklingen av ett nytt systemstöd för verksamhetsstyrning. Underlaget 

skapas genom att besvara ett antal frågeställningar kring verksamhetsstyr-

ning;  

 

• Vilka styrmodeller används och vilken/vilka är vanligast? 

• Finns det några samband mellan olika styrmodeller, t ex gemensamma 

begrepp, verktyg, struktur, filosofi, uppföljning, rapportering etc? 

• Hur ser tillämpningen av de vanligaste styrmodellerna ut?  

• Vad är bra respektive dåligt med systemstöd?  
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1.6 Frågeformulering  
Till detta beslutsunderlag som skall tas fram inom detta projekt ställs det ett 

antal frågor som skall besvaras. Dessa frågor är lämpliga inom detta 

diskussionsområde och hjälper även till att hitta trender inom 

verksamhetsstyrning. Frågorna är bland annat;  

 

Vilka trender finns inom verksamhetsstyrning och tillhörande styrmodeller? 

Finns skillnader mellan privat och offentlig sektor? Vilka systemstöd 

används? I detta ingår att titta på hur och på vilket sätt budget och prognos 

används och om och i så fall hur det kopplas till planering och styrning av 

verksamheten i stort. 

 

1.7 Avgränsning 
Inom detta projekt har det gjorts avgränsningar för att enbart arbeta med 

verksamheter/ organisationer som finns inom Sverige. Även fanns det en 

begränsning av antalet verksamheter/ organisationer som skall vara delaktiga 

inom denna undersökning. Detta för att projektet har en begränsat tidsram 

som måste respekteras.  

 

De personer som har blivit kontaktade inom dessa verksamheter som deltagit 

var på controller och chefs nivå.  

 

Verksamhetsstyrning är ett begrepp med väldigt bred omfattning särskilt 

gällande teori delen. Därför har en avgränsning även här genomförts för att 

enbart lägga fokus på de teorier som har använts inom undersökningen.  

 

På grund av tidsbrist görs det även en begränsning gällande de verksamheter 

som skall intervjuas.  

 

De slutsatser som görs baseras endast på de resultat som har tagits fram inom 

denna undersökning.  
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1.8 Rapportöversikt 
Här presenteras en kort översikt om de kapitel som finns inom detta projekt.  
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 2 

Teoretisk 
referensram 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 4 

Genomförande 

Kapitel 5 

Resultat 

Kapitel 6 

Analys och Diskussion 
 

I kapitel 1 presenteras en kort inledning 
över vad projektet innebär och vad företaget 
som detta projekt genomförs för har för 
förväntningar.  

Inom detta kapitel presenteras de teorier 
och fakta som har varit relevanta inom 
projektets ämne, vilket hjälper läsaren att 
förstå de begrepp som använts.  

Inom detta kapitel presenteras alla metoder 
som har använts för att genomföra arbetet 
på bästa sätt.  

Inom detta kapitel presenteras en mer 
detaljerad beskrivning på hur arbetet har 
genomförts.  

Inom kapitel 5 presenteras alla resultat som 
har tagits fram inom detta arbete.  

Inom detta kapitel presenteras en 
diskussion och analys utav resultatet och 
arbetet som helhet.  
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2 Teoretisk referensram   
I detta avsnitt kommer läsaren att presenteras om de huvud teorier som tagits upp för 

att få en bättre förståelse utav projektets ämnesteori. 

 

2.1 Operativ och Finansiell planering 
När vi pratar om den operativa planeringen menar vi den mer vardagliga 

planeringen för vad verksamheten gör. Operativ planering genomförs oftare i 

förhållande till den finansiella planeringen.  Detta för att kunna kontrollera 

och se vart verksamheten befinner sig gentemot de mål som man har satt upp 

inom det finansiella perspektivet [39].  

 

Den finansiella planeringen ger en helhetsbild utav verksamhetens framtid 

inom ekonomisk perspektiv. Man kan med andra ord säga att den finansiella 

planeringen är taket över den operativa planeringen, det vill säga att med 

hjälp av finansiell planering sätter man dem finansiella målen som man vill 

uppnå inom framtiden och sedan genom den operativa planeringen 

kontrollerar man hur verksamheten ligger till i förhållande till de målen som 

man vill uppnå. Den finansiella planeringen kan delas in i tre olika planer, det 

vill säga;  

 

1- Kortsiktiga planer: denna plan är som högst ett år och går efter verk-

samhetens rörelsekapital.  

 

2- Medellångsiktiga planer: denna plan kan vara mellan ett till fem år och 

har sin fokus på underhåll utav tillgångar som finns inom verksamhet-

en.  

 

3- Långsiktiga planer: denna plan görs för period som är längre än fem år 

och strävar efter långsiktiga mål [38].   
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2.2 Verksamhet och dess styrning 

2.2.1 Förändring inom verksamhetsstyrning 
Alla verksamheter och organisationer strävar efter förändring, det vill säga att 

utvecklas och förbättra sin verksamhet/organisation gentemot sitt aktuella 

tillstånd och framförallt mot sina konkurrenter. Att utvecklas och förbättras 

handlar om att komma på nya möjligheter att driva arbetet inom 

verksamheten, införa nya metoder och tekniker och även ta initiativet att testa 

och införa nya idéer. Man måste ständigt förändras för att hålla sig 

uppdaterad samt anpassa sig med omvärlden. Därför påverkas förändringen 

av olika aspekter som bland annat hur snabb förändring sker, vilket idag är en 

av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Eftersom det idag finns många 

andra konkurrenter inom samma bransch är förändringstakten väldigt viktigt 

och det gäller att ständigt förändra och utveckla verksamheten framåt för att 

vara steget före sina konkurrenter [1].  

 

Enligt Dr. W Edwards Deming är det viktigt att beakta de kunder som 

återkommer eftersom det är de som är viktigast. För att få kunden att 

återkomma är det viktigt att få kunden att bli ”förtjust” [6, s.15] över 

verksamhetens tjänster och arbete som kunden erbjuds på, det vill säga att 

uppfylla kundens behov och mål samt att leverera den tjänst som kunden 

velat ha inom tid och önskemål inte alltid räcker för att kunden skall 

återkomma [6].   

 

2.2.2 Den nya verksamhetsstyrningen 
Nästan alla verksamheter använder sig av någon typ av styrning för att kunna 

styra sin verksamhet. Verksamhetens styrning varierar från företag till 

företag, det vill säga att alla verksamheter inte styrs på samma sätt utan detta 

är beroende av vilken verksamhet det är och vad de arbetar med. Vad själva 

ordet styrning innebär kan formuleras på många olika sätt, men styrning inom 

verksamhet handlar mer om hur vi kan styra för att förbättra och göra det 

bättre inom verksamheten, hur vi kan påverka både verksamhetens personal 

samt resultat [12, 13].  
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Två väldigt viktiga begrepp som pratas mycket om när det kommer till 

verksamhetsstyrningen är hur bra produktivitet och effektivitet verksamheten 

har. Detta är det grundläggande begreppen som man först lägger märke till 

inom verksamhetsstyrning. Begreppen i sig handlar om att bidra med det rätta 

och göra det på en sådan sätt som kunden önskar sig, alltså bidra på rätt sätt 

[1].  

 
Effektivitet som anger hur pass bra en verksamhet bedrivs definierar värdet 

av utflödet samt värdet av inflödet, det vill säga de resurser som använts mot 

ett mål. Eftersom effektivitet värderas mot ett mål kommer effektiviteten att 

vara beroende på nivån som målet består av.  

 

Detta resulterar antingen att effektiviteten blir hög eller låg. Där hög 

effektivitet menas att målet är uppfylld och låg effektivitet menas att målet 

inte har blivit uppfylld. Effektiviteten kan bli uppdelad inom två delar, vilket 

är inre och yttre effektivitet. Exempel på inre effektivitet kan vara utvecklat 

system där yttre effektivitet kan vara kvalitet och tillväxt inom verksamhet. 

Ett exempel på produktivitet inom ett konsultföretag kan vara konsulttimmar 

gentemot de timmar som man har arbetat för.  

 

Inom både effektivitet och produktivitet finns det ett antal svårigheter när det 

kommer till definitionen av de båda. Exempel på svårighet som man stöter på 

är bland annat att effektivitet inte kan definiera till 100 % hur pass bra en 

verksamhet genomförs. En annan svårighet som kan finnas inom 

produktivitet är att en förbättring inom produktivitet kan tyckas utan att det 

egentligen har framkommit någon förbättring inom verksamheten, t.ex. att 

fler kunder får hjälp och service under en kortare period jämförd med 

tidigare. Detta anses inom produktivitet som en positiv resultat, men 

egentligen får varje kund sämre service i förhållande till vad de fick tidigare.        

 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

 2 Teoretisk referensram 

2013-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

8 

Verksamhetsstyrningens syfte är att uppnå de strategiska målsättningarna i 

företaget. Inom verksamhetsstyrning arbetar man med olika typer av mål som 

är uppdelad i två kategorier, finansiella och icke-finansiella mål, där det 

finansiella målet som anses vara det viktigaste handlar om att uppnå ett 

specifikt resultat och det icke-finansiella målet handlar om förbättring utav 

tjänster och produkter, kundnöjdhet och nöjda anställda inom företaget. Man 

anser nu att dem icke-finansiella målen är också viktiga eftersom det är genom 

kundnöjdhet och nöjda anställa som företaget kan uppnå de finansiella målen 

på en högre nivå. Att uppnå dessa uppsatta mål är viktigt, därför måste de 

personal som arbetar med styrning inom verksamhet utföra en hel del arbete 

som består av att;  

 

• Planera och följa upp olika planer och mål som är fastställda inom före-

taget.  

• Följa upp beslut med hjälp av ett beslutsunderlag 

• Dela upp ansvar mellan alla medarbetare.  

• Ställa upp och föra vidare information till högre avdelningar 

• Utföra analys på de planer som har ställts upp och hitta de fel som har 

uppstått för att sedan ge förslag på förbättring kring felet.  

• Utföra analys på verksamhetens nuvarande tillstånd för att se vad som 

kan göras bättre inom verksamheten.   

• Uppdatera de befintliga styrmetoderna [9]. 

De personal som arbetar med styrning använder sig av styrmetoder för att 

genomföra dessa arbetsuppgifter. Dessa styrmetoder varar av formella (t.ex. 

budgetering) och mindre formella styrmedel (t.ex. företagskultur) samt 

organisationsstruktur (t.ex. fördelning av ansvar inom företaget).                  

         

Formellt styrmedel är det som vanligtvis kopplas samman med 

verksamhetsstyrning. Exempel på modern formellt styrmedel är balanserad 

styrkort och ABC (Aktivitetsbaserad kalkylering).   

         

Organisationsstruktur handlar om det arbete som skall utföras och de beslut 

som måste tas samt beskriver de tre styrmetoderna; ansvarsfördelning, 

belöningssystem och organisationsform.    
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• Ansvarsfördelning innebär att dela ansvaret inom verksamhetsstyr-

ningen genom att ställa krav på avdelningar inom verksamheten.  

 

• Belöningssystem är en metod som idag används inom många verk-

samheter med både ett finansiell och icke-finansiell syfte. Att använda 

belöningssystem inom ett företag bidrar till att personal arbetar mer ef-

fektivt än vad de egentligen gör och till detta får de en belöning. Det 

finansiella syftet kan vara att företaget bidrar med extralön men det 

icke-finansiella syftet kan vara att företaget istället med extralön bidrar 

med extra ledighet. 

 

• Organisationsstruktur är däremot kopplat samman till både verksam-

hetsstyrning och andra delar inom verksamheten. Organisationsform 

kan kategoriseras inom två olika perspektiv, vertikal och horisontell. 

 

Dessa två perspektiv beskriver olika sätt att planera och driva en verk-

samhet på. När det talas om det vertikala perspektivet innebär verk-

samheten som hierarki. Detta menas att företaget hanteras som en hie-

rarki där den är uppdelad inom olika avdelningsnivåer från ledning 

till den lägsta nivån där vanliga personal arbetar och då styrs den lägre 

avdelningsnivån utav den avdelningsnivå som är steget högre. 

 

Horisontellt perspektiv handlar om att ta fram nytta och värde för 

kunder för att de skall känna sig nöjda och får det de önskar sig. Det 

horisontella perspektivet kallas även för värdekedja eftersom den be-

står av en kedja av aktiviteter som handlar om att skapa värde efter 

kundens önskemål och vilja. Inom denna värdekedja är det viktigt att 

lägga tyngden av fokus på de aktiviteter som kan skapa värde för kun-

den och därmed minimera det som inte skapar värde.  
 

Både det vertikala och horisontella perspektivet kan användas samti-

digt som en kombination inom en verksamhet. Det horisontella per-

spektivet blir att varje del utav företaget fokuserar enbart på sitt kund-

område. Det vertikala perspektivet blir att varje avdelning styr den 

underordnade avdelningen [1, 9].  
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De mindre formella styrmedlen består av företagskultur, lärande och medar-

betarskap. En bra definition som beskriver företagskultur kan vara ”Med en 

organisationskultur menas dess inre liv, d.v.s. sättet att leva, tänka, handla och 

vara” [9, s.50]. Företagskultur berör de aspekter som t.ex. hur tar man beslut 

inom verksamheten? Hur agerar man till olika situationer? Hur kommunice-

rar man? osv.  

 

Organisatorisk lärande handlar om att olika erfarenheter, nya arbetsuppgifter 

och rutiner sprider sig inom verksamheten som bildar lärande inom hela 

verksamheten. Detta uppstår oftast vid förändring inom en verksamhet, t.ex. 

att förändra arbetsuppgifter och metoder, eftersom det är vid det tillfället som 

personalen måste lära sig de nya metoderna som används för att kunna klara 

de ändrade arbetsuppgifterna. För att organisatorisk lärande skall kunna 

existera måste verksamheten ge tillåtelse till att testa nya metoder och arbets-

uppgifter. 

 

Medarbetarskap inriktar sig mer på de anställda inom företaget, att de skall 

känna sig viktiga och att deras arbete som de bidrar med anses som både 

meningsfullt och värdefullt inom företaget. Syftet med medarbetarskap är att 

personal skall känna sig motiverad och utföra ett bra arbete inom verksamhet-

en. Det är viktigt att arbetsroller och ansvar inom verksamhet är tydligt 

fördelade [9].   

De nyckelpersoner som har en viktig roll inom verksamhetens styrning är 

framför allt cheferna, eftersom det är de som måste ta beslutet om hur det 

skall vara inom verksamheten och hur verksamheten skall styras på ett bättre 

sätt [1, 12].   

 

Inom verksamheten tas det hänsyn till verksamhetsplaner, vision, strategi, och 

affärsidé som är på ett sätt sammankopplade med varandra och är väldigt 

viktiga.  

 

• Visionen beskriver den framtida tillstånd som företaget är på väg att 

utvecklas till, det de vill uppnå. Utöver det att visionen beskriver det 

framtida tillståndet av företaget har den en viktig roll att göra företa-
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gets anställda motiverad på det sätt att de känner sig delaktiga inom 

verksamheten och de beslut som tas.  

 

• Affärsidén inom ett företag framställer hur utvecklingen för framtida 

tillstånd skall ske och beskriver även vad företaget arbetar med i nulä-

get eller skall arbeta med inom framtiden. 

 

• Den strategi som används inom verksamheten beskriver på vilket sätt 

affärsidén kan nås upp till och även hur verksamheten arbetar i dags-

läget. Inom strategin ingår det ett antal aspekter som måste tas hänsyn 

till, dock finns det ingen mall som man kan använda som underlag. De 

strategier som man arbetar med varierar beroende av vilken företag 

det är. Vid mindre företag arbetar man enbart med strategierna som 

inkluderar dessa aspekter;  

 

• Konkurrensfördelar som verksamheten väljer att använda sig av.  

• Hur verksamheten är anpassad i förhållande till omgivningen runt om 

• Vilket område skall verksamheten arbeta inom 

• Vilken kategori verksamheten använder för sina kunder 

• Hur skall man bemöta de hot som kan framkomma av konkurrerande 

företag 

• Hur skall strukturen inom verksamheten vara? 

• Vilken typ av befogenhet behövs det? 

• Vilken typ av resurs behövs det?  

• På vilket sätt skall företaget förses med kapital?     

När det gäller de större verksamheten arbetar man med flera strategier 

som är på en organisatorisk nivå.  

 

Verksamhetsplanen är det som kommer efter att strategin inom 

företaget är sammanställd. Verksamhetsplanen används genom att först 

bryta ned huvudmålen i delmål. Efter nedbrytning utav huvudmålen till 

delmål tas handlingsplaner fram för att gå vidare till 

verksamhetsstyrningen som handlar om att styra verksamheten i 

förhållande till de uppsatta målen [9].  
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                        Framtida tillstånd som företag vill utvecklas till 

 
                                         Hur arbetar företaget just nu och hur skall de arbeta i framtiden 
 
 
 
                                                 En beskrivning/ plan över affärsidén som skall uppnås  
 
 
 
                                                 Ta fram handlingsplaner  
 
 
 
                                                 Styrning inom verksamheten   
 
Figur 2 [9 s.22] 
 
Skillnaden mellan teori och praktik och gapet som finns mellan de inom 

verksamhetsstyrning har det pratats mycket om under de senaste åren. Enligt 

en studie som har genomförts har det visat sig att vad som förekommer i 

teorin inte alltid används i praktiken. De flesta verksamheter väljer oftast 

metoder som de är vana vid och som är lätta att använda. Därför föredras 

dessa metoder framför de metoder som anses vara bättre och mer effektivt 

från teorins synvinkel. Många företag anser att gapet som har framkommit 

mellan teorin och praktiken inte är så viktigt och inte medför någon risk.  

Men egentligen kan detta tankesätt vara fel, eftersom risken kan vara att man 

efter ett tag utökar gapet genom att inte använda det som framkommer inom 

teorin i praktiken. Dem mest omtalade förklaringar som finns kring gapet 

mellan teori och praktik är;  

 

• Det finns inte tillräckligt med kunskap om teorin i praktiken.  

• I praktiken bemöter man verkligheten vilket man inte gör i teorin. 

• Inom teorin tas inte kostnad upp som den gör i praktiken.  

• Det finns en tidsskillnad mellan teori utveckling och implementering-

en av teorin i praktiken [9].  
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2.2.3 Den traditionella ekonomistyrningen 
Efter många års forskning och studie har man kommit fram till att traditionell 

ekonomistyrning inte kan bidra med nöjaktig information som hjälper inom 

beslutstagandet. Istället att ekonomistyrningen fungerar som ett stöd för 

verksamheten, separerar den kopplingen mellan ledning och verksamhet så 

att de inte har den kommunikation som det finns behov av. 

Ekonomistyrningen genomför de fördefinierade strategier genom kopplingen 

som den har mellan den strategiska och den operativa nivån. Detta görs 

genom användning av information som enbart är riktad åt ett håll, det vill 

säga att det inte finns någon kommunikation mellan ledningen och andra 

avdelningar inom verksamheter [12].  

 

Enligt den forskning som professor Sten Jönsson [1, s.49] har genomfört inom 

svenskt ledarskap framkommer det att den traditionella ekonomistyrningen 

inte är tillräckligt effektiv för att ge den stöd och information som 

verksamhetschefen behöver och förväntar sig att få. Den traditionella 

ekonomistyrningen medför endast den information som verksamhetschefen 

redan är medveten om, vilket inte är så effektivt. Det finns även nackdelar 

med den traditionella ekonomistyrningen vilket är att den vilseleder 

verksamheten [1].  

 

2.2.4 Skillnaden mellan verksamhetsstyrning och eko nomistyrning 
Det talas mycket om den traditionella ekonomistyrningen och den nya och 

mer moderna verksamhetsstyrningen. Den nya verksamhetsstyrningen är det 

som övertäcker det som inte tagits fram inom den traditionella 

ekonomistyrningen, det vill säga effektiviteten inom verksamheten. Inom den 

moderna verksamhetsstyrningen är det mycket mer fokus i förhållande till 

kunden, vad kunden vill och tycker om verksamhetens tjänster/ produkter och 

även om själva verksamheten.  
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Enligt den synvinkel och tankesätt som Kullvén har inom aspekterna 

traditionell och modern verksamhetsstyrning är att han ser skillnaden mellan 

dessa som skillnaden mellan system och process. Den traditionella 

ekonomistyrningen handlar mer om att exempelvis en anställd genomför sin 

kalkyl på rätt sätt och sedan har han gjort sitt, utan att behöva kommunicera 

och samtala med verksamheten för att se vilka behov det finns. Däremot inom 

den nya verksamhetsstyrningen handlar det mycket om processer, det vill 

säga kan man få personal att tänka ekonomi? och hur kan man implementera 

ekonomiskt tänk inom verksamheten?  

 

Inom den nya verksamhetsstyrningen är man mer verksamhetsnära, man 

håller bra kommunikationer inom hela verksamheten som inte är enkelriktad 

som inom den traditionella ekonomistyrningen, utan man jobbar hela vägen 

med verksamheten för att förstå de behov som finns. Sammanfattningsvis, 

enligt Kullvén´s syn, kan man säga att den traditionella ekonomistyrningen 

handlar om ansvar medan den nya verksamhetsstyrningen handlar om 

förståelse, ”visibility”.  Vad han menar med ansvar är, ansvar i positiv 

mening, det vill säga att man bara gör det man skall utan att ta hänsyn till 

verksamhetens förhållande, tillstånd och behov. Med ”visibility” menar 

Kullvén att man vill synliggöra processer och data samt förstå kundens sätt att 

tänka, man vill arbeta nära kunden för att ha en bra dialog [68].    

 

2.3 Budget och Prognos 

2.3.1 Budget 
Inom de flesta verksamheter pratas det väldigt mycket om budget och även 

prognos för de verksamheter som arbetar med det. Alla företag arbetar inte 

med både budget och prognos, utan det är några få företag som enbart arbetar 

med budget. Budget är en bedömningsplan som man genomför för 

verksamhetens framtid, det vill säga vad man uppskattar och tror att det skall 

bli och hända de närmaste åren. De uppskattningar som man har för de 

närmaste åren är för det mesta baserad på de studier som man har utfört inom 

omvärlden eller de erfarenheter som man har fått utav tidigare åren.  

 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

 2 Teoretisk referensram 

2013-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

15 

Det är väldigt sällan att de uppskattningar som man gör genom att använda 

budget och det faktiska resultatet som man får vid slutet överensstämmer med 

varandra. Vid fallet att det inte överensstämmer med varandra är det vanligt 

att man bryter ned den uppskattade budgeten för att på så sätt kunna se vad 

som inte gick enligt det uppskattad resultat. 

 

Det finns olika typer av planeringar som kan genomföras inom en 

verksamhet, detta håller sig till grunden av budgetens mening, det vill säga att 

planera och bedöma verksamhetens framtid. Dessa planeringstyper är; 

Strategisk planering, Taktisk planering (som även kallas för 

verksamhetsplanering) och Operativ planering.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3 [9 s.206] 
 

• Strategisk planering är oftast utförd utav de personer som sitter på 

högre positioner, alltså ledningen. Detta handlar mest om de frågor 

som är långsiktiga t.ex. vilken kundgrupp man skall fokusera på? och 

vilka varor och tjänster verksamheten skall erbjuda kunderna? Den 

strategiska planeringen är oftast planerad för varje 3 år.  

 

• Inom den taktiska planeringen handlar det om att få det att hända på 

riktigt, förverkliga beslut som man tagit.  

 

• Inom den operativa planeringen är det viktigt att veta, vilka arbete och 

aktiviteter som skall utföras inom verksamheten. Här är det viktigt att 

veta hur många anställda det behövs och vem som skall ha ansvar för 

vad [9].  
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Budgetering görs oftast varje kalenderår men kan även göras inom kortare 

perioder än en gång om året. Att utföra budget inom en 

organisation/verksamhet innebär att man utför en ekonomisk styrning eller 

process, det vill säga att man styr verksamheten mot de mål som man har 

planerat att nå. I detta fall är det viktigt att budgeteringen som man gör inom 

verksamheten är effektiv på det sätt att det förenklar för anställda att nå de 

mål som man vill uppnå. Att verksamheter väljer att arbeta med budgetering 

har sitt syfte vilket är;  

 

• Planering: den främsta anledningen till varför verksamheter väljer att 

använda budget är för att det hjälper till att planera de aktiviteter som 

bland annat försäljning, investering, inköp osv. Budget hjälper även att 

planera över ekonomin som finns inom verksamheten för bland annat 

budgetering av likviditet. Med hjälp av budget kan verksamheten ta 

fram en plan för nästkommande år, alltså en planering över verksam-

hetens framtid. 

 

• Samordning: genom att använda budget hjälper det till att få bättre 

kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar inom företa-

get. Till exempel blir det mycket lättare för produktion avdelning att 

fatta beslut om hur mycket det skall produceras av en vara när försälj-

ningsavdelningen utför en budget.  

 

• Resursallokering: innebär att genom budgetering sprida ut samt för-

dela de resurser som är nödvändiga inom hela verksamheten till den 

rätta avdelningen där det ger mest nytta.  

 

• Dimensionering: genom att använda budget kan man lättare inse vad 

verksamhetens kapacitet går på, det vill säga hur pass bra det som man 

har planerat stämmer gentemot efterfrågan som man får utav t.ex. 

kunden.  

 

• Ansvarsfördelning: genom att använda budget blir det lättare att till-

dela olika ansvarsroller inom verksamheten och även bedöma hur pass 

bra personen i den rollen har presterat. Om bedömningen utav budge-

ten visar sig att den inte är som planerat är det då avdelnings chef som 
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får ta tag ansvaret att identifiera vad problemet är.    

 

• Uppföljning: är en väldigt stor fördel för verksamheten särskild när 

budgeten är indelad inom mindre perioder på så sätt att uppföljning 

av perioderna görs oftare, t.ex. en gång per månad. Syftet med upp-

följning är att man kan jämföra verksamhetens situation och göra för-

ändringar samt korrigera kontinuerligt.  

 

• Kommunikation: innebär att genom att använda budget kan de an-

ställda lättare framkomma med olika förslag och idéer som de har 

kring olika aspekter inom verksamheten genom dialoger inom bud-

getprocessen.   

 

• Medvetenhet: budget ger även en överblick och en syn över vad som 

anses vara viktigt för företagets framgång, den skapar en så kallad 

medvetenhet för verksamheten.  

 

• Målsättning: genom att använda budget framgår olika målsättningar 

för de olika avdelningarna inom verksamheten. Dessa målsättningar 

beskriver vad som måste uppfyllas på varje avdelning och vad för-

väntningarna är för att uppnå målen på bästa sätt. 

 

• Motivation: innebär att med hjälp av budget motivera de anställda att 

göra sitt bästa för att uppnå de mål som är uppsatta inom verksamhet-

en. Detta genom att tillåta de anställda att själva medverka och delta i 

budgetprocessen för att vara med under hela processen.  

 

• Incitamentssystem: är ett system som hanterar bonus för anställda, det 

vill säga ett sätt att få de anställda att känna sig mer motiverad till att 

göra en bra inverkan inom företaget och verkligen anstränga sig för fö-

retagets bästa. Detta system är mest vanligast inom USA.        

Att arbeta med budget kan anses vara väldigt positivt men det är viktigt att 

vara mån om att det finns även nackdelar, t.ex. att det är väldigt tidskrävande 

och kräver stora resurser att i första hand lägga upp budgeten inom 

verksamheten.  
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De fördelar som finns är bland annat att; man måste minst en gång varje år 

analysera och gå igenom hur det har gått för verksamheten, om man har nått 

de mål och förväntningar som man har haft i början av projektet eller inte.  

 
Skillnad mellan stora och mindre verksamheter som använder budget är oftast 

ganska stor. Detta för att det finns olika syften avseende på budget beroende 

på verksamhetens storlek. Inom de mindre verksamheterna är 

likviditetsbudget och planeringsbudget väldigt viktiga eftersom det är det 

centrala inom verksamheten. Inom de större verksamheterna medför budget 

till en bättre förståelse utav de villkor som finns inom verksamheten och även 

en bra kommunikation dels mellan olika avdelningar samt mellan olika 

chefsnivåer. Budget delas oftast in i 4 olika steg, vilket är Budgetuppställande, 

Budgetanvändande, Budgetuppföljning och Budgetanalys.  

 
1. Budgetuppställande: budget processen börjar med att ta fram budget 

inom verksamheten. Detta steg delas in på tre grundläggande typ av 

budget, det vill säga nedbrytningsbudgetering, uppbyggnadsbudgete-

ring och den iterativa metoden.  

 

2. Budgetuppföljning: handlar om att följa upp de budgetar som man har 

satt upp, det vill säga att genomföra en jämförelse av budget med de 

utfall som man har fått fram under den perioden. Varför verksamheter 

väljer att göra en uppföljning har sina fördelar som kan vara till hjälp 

för att förbättra sin verksamhet. De fördelar som finns genom uppfölj-

ning är bland annat att man kan inse hur man har gjort och vad man 

kan förbättra till nästa budgeterings tillfälle. Man kan lätt lära sig av de 

misstag som man har gjort och använda det som ett underlag för näst-

kommande budgetering och på det sätt blir budgeten bättre för varje 

gång.   

 

3. Budgetanalys: denna analys kan vara till hjälp eller rättare sagt som ett 

underlag för nästa års budgetuppställning eftersom den ger en tydlig 

bild på hur det har gått för verksamheten under denna period. Denna 

analys kan vara till hjälp att hitta de problem som har uppstått under 

perioden och analysera de orsaker som har bidragit till detta problem. 

Genom att genomföra budgetanalysen kan man oftast inse att budge-

ten inte alltid stämmer överens med budgetens utfall. Detta för att 
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budgeten är baserad på vad man tror att det skall hända och därför 

kan det vara väldigt svårt att resultatet blir det samma som man hade 

tänkt sig i början. Budgetanalysen är ingen separat process utan görs 

inom budgetuppföljningen.  

 

4. Budgetanvändande: innebär att man verkligen använder de budgetar 

som man har satt upp [9].   

2.3.2 Prognos 
Efter att budgeten är fastställd är det viktigt att se till att dessa mål följs upp 

och därför används det prognoser där ledningen inom företaget kan med stor 

säkerhet veta att dessa mål blir uppfyllda samt att verksamheten är på rätt väg 

för att uppfylla dessa mål på bästa sätt. Dessa prognoser som används visar ett 

tydligt resultat utav verksamhetens faktiska tillstånd där ledningen kan 

tydligt inse vad som gått dåligt för att kunna utföra de förändringar och 

korrigeringar som behövs. Idag är det mer vanligt att många verksamheter 

väljer att följa upp prognoserna lite oftare, det vill säga varje månad. Detta för 

att det ger ett bättre resultat för verksamheten där man kan inse de avvikelser 

som förekommer väldigt snabbt och påverka resultatet till framgång [8, 9].  

Fördelen med att använda prognoser är bland annat att den inte är tidskrä-

vande liksom budgeten. En annan fördel med prognos är att den bidrar till att 

alla personal blir engagerad och medverkar ständigt [40].   

2.3.3 Rullande prognoser 
Rullande prognos handlar om att den är inom ständig förändring eller rättare 

sagt omarbetas beroende på exempelvis dem förändringar som sker inom 

verksamheten, till exempel som personalförändringar eller kostnadsökningar. 

Idag väljer många verksamheter att använda rullande prognoser istället för 

den traditionella årsbudgeten som har en fast tidsperiod, det vill säga tolv 

månader.  

Detta för att många verksamheter tycker att det är bättre att genomföra 

uppföljningar allt oftare för att hela tiden ha kontroll över sin budget. Oftast 

handlar rullande prognoser att man gör uppföljning varje kvartal, det vill säga 

fyra gånger om året [41]. En fördel med att använda rullande prognoser är att 
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verksamheten har möjlighet till att upptäcka de affärsmöjligheter som uppstår 

genom de förändringar som sker [40].     

2.3.4 Skillnaden mellan Budget och Prognos 
Den skillnad som vi kan se mellan budget och prognos är att inom budget är 

vanligtvis målen beskrivna inom finansiella termer samt att budget har sin 

fokus på verksamhetens framtida mål och vad som skall ske inom närmsta 

framtid. Däremot används prognos för att se till att budgeten följs upp och i 

vilken situation verksamheten befinner sig i nuläget.  

För att få den mest effektiva resultatet är det bra att följa upp prognosen 

månatligen, men när det kommer till budget räcker det att den följs upp en 

gång om året [8, 9]. En viktig skillnad som finns mellan budget och prognos är 

att prognos anses som en levande instrument eftersom den tar hänsyn till de 

förändringar som sker inom intäkt och kostnad, vilket resulterar en verkligare 

bild utav framtida resultat [40].   
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2.4 Verktyg/ Systemstöd för verksamhetsstyrning  
Idag finns det en stor efterfrågan på verktyg och systemstöd inom 

verksamhetsstyrning. Det finns en stor variation utav de systemstöd som 

används inom verksamheter. Dessa verktyg ger bland annat stöd till planering 

utav finansiella och operativa planerna. Exempel på dessa verktyg och 

systemstöd från ursprunglig verksamhet är;  

 
Systemstöd/ verktyg Verksamhet/ organisation  
QlickPlanner Konsultnet Scandinavian AB  
Insight  Insera AB 
Infotool Infotool AB 
Hypergene  Hypergene AB  
Relex Relexsolutions  
BPRS – Budgetsystem/ Beslutsstöd Avancit  
Stratsys Startsys AB  
Mercell Mercell Svenska AB 
Meritmind Meritmind AB 
BizView NCG Group AB 
Aregab Aregab AB  
Oracle (HFM  Oracle Sverige AB  
Deltek People planner Deltek Sverige AB 
IBM Cognos IBM 
Agresso Unit 4 Agresso 
Millnet BI MillnetBI  
SAP – BPC  SAP Sverige AB 
Tabell 1 [44, 46-61] 
 
Utöver dessa verktyg finns det även många verksamheter som använder 

Excel, där många uppfattar det som ett verktyg och andra inte. Verktyget 

anses oftast som ett fritt, lättanvänd och kostnadsfritt lösning, därför väljer 

många verksamheter att fortfarande använda sig av Excel för att planera sin 

verksamhet. En nackdel som kan finnas med användning utav verktyget är att 

det lätt leder till felaktiga källor för att det har blivit fel formler. Arbetet inom 

Excel är väldigt manuellt, det vill säga att personal får själva göra det mesta 

utav arbetet vilket är tidskrävande. En annan nackdel som kan finnas är att 

det är väldigt begränsad och svårt för alla att få en överblick på hur 

verksamheten ligger till.  
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Oftast används Excellösning av de mindre verksamheterna som inte har så 

många transaktioner att genomföra, därför passar Excel alldeles utmärkt för 

dessa verksamheter. Däremot när det handlar om större verksamheter med 

större transaktioner kan det vara bättre att verkligen välja en standardlösning, 

som man kan kalla för ett riktigt systemstöd, liksom Cognos [44].  

 

Dessa verksamhetsplaneringssystem innebär att det blir betydligt enklare med 

bland annat hantering utav budget och prognos, att utföra verksamhetsanalys 

samt genomförande av ”what-if - analyser”. Dessa systemstöd bidrar till att 

det tar mindre tid, mindre arbete, enkel navigering och lätt att använda [44, 

45].   

 

2.5 Olika styrmetoder   
Idag finns det olika styrmetoder som företag använder inom sin verksamhet 

som bland annat TQM (Total Quality Management), BPR (Business Process 

Re-engineering), ABC (Activity Based Costing), Lean-konceptet och COSO-

modellen som ingår i styrmodeller. Dessa styrmodeller används för att 

verksamheter skall lättare kunna utvärdera, ta beslut och styra deras 

verksamhet och även hjälper det att ta kontroll över finansiella rapporter inom 

verksamhet [1]. Styrmetoden som används inom en verksamhet är som ett 

underlag till den strategi som verksamheten har vald att arbeta med. Därför 

anses det som en fördel för verksamheter som använder sig av styrmetoder 

för att de är mindre beroende och kan arbeta mer självständiga [9].  

 

2.5.1 Lean – management  
En metod som har blivit alltmer använd och känd bland många företag är 

Lean-management, även kallad för Toyota-management. Detta för att den 

bidrar till en långsiktig verksamhetsförändring inom företagen. Lean har sitt 

ursprung från den värld kända bilmärket, Toyota och framkom först av John 

Krafcik.  
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När Lean skall införas inom en verksamhet är det viktigt att både 

verksamhetens processer och även de personaler som är med och medverkar 

inom dessa processer integreras i det förbättringsarbete som införs inom 

verksamheten. Detta för att kunna få ut ett bättre resultat samt att alla 

personal känner till vad Lean är och hur den bidrar till verksamhetens 

effektivitet [2, 15]. Huvud målet med Lean-konceptet är att skapa värde, det 

vill säga ta bort all process som inte skapar värde och därför används oftast 

det japanska ordet, muda, vilket har en stor och maktfull betydelse inom 

Lean-konceptet. Många organisationer som hälsovård och myndigheter 

använder sig av den välkända principen, Lean.  

 

Många utav dessa organisationer som använder Lean idag använder inte 

namnet Lean numera, utan namnger efter sin egen version som t.ex. ”Toyota 

Production System” (TPS) som i själva verket är Lean konceptet som de 

egentligen menar. Varför många verksamheter/organisationer inte använder 

ordet ”Lean” är på grund av att många tänker att Lean är ett program som 

man inför i verksamheten för att bidra till lönsamhet och effektivitet, vilket 

det inte egentligen är, utan det är mer sättet som verksamheten bedrivs på [3, 

4].   

 

Enlig Hugnell menar han att nackdelarna med Lean är väldigt få, det vill säga 

om man gör det på rätt sätt. Däremot är fördelen med Lean att verksamheten 

blir bättre inom kundhantering, att leverera det kunden vill ha, när kunden 

vill ha [69].   

 

Lean beskriver hur man på bästa sätt kan använda resurser och skapa 

kundnöjdhet och även tillfredsställa det som kunden vill ha. Många 

verksamheter som använder Lean anser det som positivt eftersom Lean bidrar 

med hög konkurrenskraft och kvalitet [4]. Lean består utav olika verktyg som 

förbättrar arbetet. Ett exempel på ett sådant verktyg som används inom Lean 

är 5S, det vill säga systematisera, sortera, standardisera städa och sköta om 

[35].     

 

Det finns 5 principer inom Lean där det berättas om hur verksamhet går över 

från massproduktion till Lean. Dessa principer är;  
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1- Specificera värdet 

2- Identifiera värdeflödet 

3- Skapa flöde 

4- Genomföra pull 

5- Perfektion  

 

1- Specificera värde: innebär det Lean egentligen handlar om, det vill säga att 

ta fram det värde som kunden önskar sig och efterlängtar. Samtidigt när man 

tar fram värde inom en viss produkt eller tjänst som är anpassad för kunden 

kan man eliminera det som inte skapar värde. Det handlar mycket om att sätta 

kunden i mitten eftersom fokus ligger på kunden och vad han/ hon har för 

efterfrågan [4]. Denna kundfokus kan ses som två olika perspektiv, det vill 

säga interna och externa kunder. När vi talar externa kunder menar vi våra 

slutkunder som köper exempelvis systemet. De interna kunderna är rättare 

sagt medarbetarna som arbetar för varandra inom samma verksamhet. Inom 

verksamheten krävs det en bra kundrelation, det vill säga en bra relation 

mellan medarbetarna för att på så sätt få nöjda slutkunder [29, 5].  

 

Ett exempel på ett system/ verktyg som kan användas för kundfokus kan vara 

Quality Function Deployment (QFD) som innebär att kunden måste vara den 

som bestämmer och måste vara i fokus gällande dem produkter och tjänster 

som skall skapas.    

 

2- Identifiera värdeflödet: innebär att man kartlägger värdet som har skapats 

utifrån kunden. Detta värdeflöde innehåller de aktiviteter som verksamheten 

är inblandade inom för att kunna föra fram en produkt eller tjänst.  

 

3- Skapa flöde: genom att skapa flöde bidrar det till att det som inte skapar 

värde inom värdeflödet elimineras, vilket medför att bara värdeskapande 

värdeflöde återstår.  

 

4- Genomföra pull: innebär att skapa ett system som kunden vill ha och är 

anpassad efter kundens önskemål.  

 

5- Perfektion: innebär att man hela tiden eftersträvar att förbättras. Perfektion 

handlar inte om själva verktyget, utan kan mer uppfattas som en kultur inom 

verksamhet [4, 28].   
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2.5.2 TQM (Total Quality Management) 
TQM (Total Quality Management) innebär strategihantering och menas enligt 

vår egen tolkning på svenska att ”man ständigt strävar efter att uppfylla” [5, 

s.34] vilket har sitt syfte för kvalitetsstyrning inom en 

verksamhet/organisation [5]. Denna metod, TQM blev allt mer känd efter 80-

talet efter att Dr Demin började berätta hur man skulle gå till väga för att nå 

framgång inom verksamhet [6]. TQM har sitt största fokus på att uppfylla 

kundens alla behov med minsta användning utav resurs samt att 

verksamheten behåller kvalitetsstandarden. Kvalité är en viktig faktor att ta 

hänsyn till för att ta steget närmare framgång.  

   

TQM lägger även stor vikt samt fokus på att förbättra arbetet och processerna 

inom organisationen genom att hitta de problem som finns inom verksamhet. 

Till detta förbättringsarbete används dessa värderingar, det vill säga; sätt 

kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta 

ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet [5].    

 

• Sätta kunden i centrum: eftersom kunden har en stor betydelse och 

påverkan för verksamheten är det viktigt att sätta de i centrum, det vill 

säga att fokusera på det de vill och vad deras behov är. Det är inte all-

tid så pass lätt som det kanske låter, ibland kan det vara väldigt svårt 

att förstå kunden och vad deras behov är. Ett exempel på detta är när 

det världskända bilmärket Toyota ville införa sin nya bilmodell, Lexus 

i Amerika, hade de skickat ett antal av deras personal att bosätta sig i 

Amerika för att kunna verkligen förstå vad människorna där hade för 

behov och vad de förväntade sig att få.  

 

• Basera beslut på fakta: varje beslut som tas är viktiga och måste därför 

vara baserad utifrån det information man har kunnat analysera och 

dragit slutsats på. Det finns även olika verktyg som hjälper till vid in-

samling utav information för eventuell analys som t.ex. de 7 förbätt-

ringsverktyg samt de 7 ledningsverktyg. Skillnaden mellan dessa är att 

förbättringsverktyg ger stöd inom analys av numerisk information där 

av ledningsverktyg ger stöd vid analys av verbal information. 
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• Arbeta med processer: Att arbeta med processer är väldigt vanligt 

inom verksamheter. Processerna som finns inom verksamhet har målet 

att ta fram det som kunder förväntar sig och till detta används olika 

verktyg som stöd. Det är även viktigt att tänka på resursanvändandet, 

det vill säga resurssnålt. En bra definition till vad en process är kan 

vara; ”Process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som 

upprepas i tiden. Den transformerar vissa resurser till resultat som 

skall tillfredsställa processens kunder med så liten resursåtgång som 

möjligt” [5 s.40]. Själva idén med process är att från de resurser som 

man har, kunna ta fram ett bra resultat som är anpassad till kundens 

önskemål och förväntan. Detta resultat skall vara av bra kvalitet och 

resurssnålt. Processer kan delas in i tre typer; huvudprocess, stödpro-

cess och ledningsprocess. Huvudprocessen har fokus på förbättrings-

arbetet inom företaget och även se till att kunderna är nöjda och får det 

de efterfrågar. När vi talar om stödprocessen innebär det att ta fram 

resurser för de operativa processerna som exempelvis rekryteringspro-

cessen. Ledningsprocessen är den process som ledningen har hand om, 

det vill säga bestämma mål och strategier samt se vad som kan förbätt-

ras inom verksamhetens processer.   

 

• Arbeta ständigt med förbättringar: Inom företag är arbetet med för-

bättringar väldigt viktigt, eftersom det hela tiden ställs nya krav på 

kvalitet, lösningar och även till de metoder som används som stöd. 

Genom att arbeta med förbättring gäller det att ha ständigt koll på 

verksamheten och vilka problem som finns som måste åtgärdas. Som 

ett stöd till förbättringsarbetet finns en så kallad förbättringscykel som 

innebär; planera, gör, studera och lär.  

 

• Skapa förutsättningar för delaktighet: För att skapa ett framgångsrikt 

arbete inom verksamheten är det viktigt att tillåta personalen inom fö-

retaget att vara delaktiga och bidra med sina åsikter och vad de tycker. 

Detta bidrar att bli mer villig och engagerad för att arbeta effektivt vil-

ket medför en bättre arbetsmiljö där man trivs [5].  
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Liksom många andra metoder och modeller har även TQM för och nackdelar. 

Fördelen med TQM är att alla personal och anställda inom verksamheten skall 

känna sig delaktiga vilket ökar personalens engagemang till att öka viljan att 

arbeta mer effektivt. Nackdelen däremot är att man inte förstår verkligheten 

med den långsiktiga processen. Man tror att processen kan genomföras och 

målen kan nås väldigt snabbt. Tyvärr är det inte så, för att kunna genomföra 

dessa långsiktiga processer och nå målen måste de befintliga problemen först 

åtgärdas för att kunna genomföra den långsiktiga processen. En annan 

nackdel som kan förekomma är att kommunikationen mellan ledning och 

verksamhet kan försämras vilket resulterar otydliga mål för alla personal som 

är involverad [27].      

  

Det finns många olika faktorer som har en påverkan på verksamheter, både 

materiella och personliga faktorer, som t.ex. kundkontakt, personalpolitik, 

produktions kvalitet och lagstiftning. Dessa faktorer är grunden till varför vi 

vill förändra och utveckla vår verksamhet till steget bättre. Eftersom allt runt 

om kring oss är inom ständig förändring som bland annat lagstiftningar och 

regler är det viktigt att komma på nya tekniker och metoder som kan ersätta 

de befintliga rutiner och processer. 

 

Det är viktigt att vara beredd på att ta steget till förändring och utveckling 

inom verksamheten särskilt inom den bransch där konkurrens är stor, annars 

är det mycket möjligt att tappa förhållandet gentemot sina konkurrenter. 

Denna bild, figur1, visar revolutionen inom totalkvalitet och hur 

förändringstrycket påverkar omständigheterna till totalkvalitet [6].    

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Figur 4. Utveckling av TQM [6, s.17]   
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2.5.3 BPR (Business Process Re-engineering) 
BPR som enligt engelskan kallas, Business process re-engineering innebär att 

göra om, det vill säga ”reengineera” [9 s.477] olika aktiviteter och processer. 

BPR introducerades utav Michael Hammer under 90-talet [34]. Både BPR och 

Kaizen (vilket är ett japanskt ord som menas på svenska ”ständigt förbättring” 

[9 s.477]) är två ansatser som inriktar sig på förbättringsarbetet. Inom BPR 

ligger fokus på att genomföra snabba förändringar under en kort period och 

inte genomföra små förändringar under en längre period. När det kommer till 

det verkliga praktiska arbetet innebär det att skapa helt nya aktiviteter och 

processer utan att ta hänsyn till de befintliga aktiviteterna.  

 

Ett exempel på ett sådant arbete är IT-utvecklingen, eftersom den anses vara 

huvudrollen när det gäller uppbyggnad utav aktiviteter och processer. En 

nackdel som finns med användning utav BPR är att alla personal inom 

verksamheten är inte inblandad och medverkar inte i det förändringsarbete 

som genomförs.  

 

Självklart är det viktigt att alla personal medverkar eftersom det är det som 

skapar engagemang hos de anställda till att arbeta på effektivare sätt. Idag 

anses medverkan av personal inom olika arbetsprocesser i verksamhet som 

väldigt positivt, eftersom den anställde känner sig delaktig och får sina åsikter 

och tankar kring arbetet hörd som även kan påverka en förändring inom 

verksamheten. Att låta personal vara med från början inom arbetsprocesser 

leder till att man får ett bättre och effektivare resultat inom hela 

verksamheten. Därför har man under den senaste tiden börjat tänka om inom 

BPR och ta mer hänsyn till personalens delaktighet inom verksamhetens 

förändringsarbete [9].       
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2.5.4 ABC (Aktivitetsbaserad kalkylering) 
Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) eller enligt det engelska begreppet 

Activity Based Costing kom först vid slutet av 80 – talet, vilket är en styrmetod 

för kalkylering och innebär att dela upp kostnaden inom olika aktiviteter. 

ABC kalkylering har liksom andra styrmetoder vuxit fram enormt bland 

många verksamheter/ organisationer. Den enorma tillväxt har sina grunder 

inom verksamhetens variation utav arbetssätt som exempelvis satsning inom 

kvalitet och införande av nya tekniker och metoder [9]. Själva syftet med ABC 

kalkylen är att genom fördelning av indirekta kostnader till aktiviteter 

(arbetsuppgifter) försöka göra orsaksförhållandet som finns inom kalkyler 

mycket bättre [20]. 

 

Innan ABC kalkyl introducerades var det så kallad traditionell kalkylering 

som inte alls gav det man var ute efter, på grund av att informationen var 

väldigt vilseledande. Efter de traditionella kalkylmetoderna kom en 

förbättring som kallades TBC (Transaction Based Costing) som sedan 

förfinades till ABC (Activity Based Costing) [9]. Utifrån sättet som Kullvén ser 

på traditionell kalkylering och ABC, handlar traditionell kalkylering mer om 

att få ut kostnader till produkter, vilket betyder att fokus ligger på att räkna 

och få ordning på siffror, men inte att skapa ett relevant underlag, vilket det 

görs inom ABC. Inom ABC skapas det ett underlag som är relevant som 

exempelvis vad kommer att hända om jag minskar antal studenter? [68].    

 

Ur ABC kalkyleringens synsätt finns det en hel rad med aktiviteter 

(arbetsuppgifter) inom varje verksamhet. Dessa aktiviteter är det som vi 

människor måste utföra, exempelvis när vi går på konsultuppdrag eller lägger 

en order hos vår leverantör. Med hjälp av ABC kalkyl kan man mäta 

kalkylobjektets utnyttjande av aktiviteterna. De aktivitet som finns inom varje 

företag delas in inom aktivitetshierarki som består av olika nivåer och är 

baserad på dem kostnadsdrivare som tilldelats till aktiviteterna. Aktiviteterna 

tilldelas en kostnadsdrivare som mäter hur kalkylobjektet använder 

verksamhetens aktiviteter. Kostnadsdrivaren fungerar som en koppling 

mellan aktivitet och kalkylobjekt och har ansvaret att följa upp aktiviteternas 

kostnader och veta varför kostnaderna uppnår en viss summa [9].  
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Vid användning av ABC kalkyl förekommer både för och nackdelar eftersom 

denna metod är liksom andra metoder inte felfri till 100 %. De fördelar som 

framkommer är bland annat att med hjälp av ABC kalkyl kan man enkelt hitta 

och få en tillsyn på de kunder eller produkter som verkar lönsamma. Man kan 

även hitta de orsaker som har medfört ett bra eller dålig resultat. En annan bra 

fördel som ABC kalkylen har är att den bestämmer kostnaderna för 

aktiviteterna och även processerna på ett påtagligt sätt [25]. En fördel utifrån 

det som Kullvén har tagit upp är att ABC är ett mycket bra beslutsunderlag 

som företag använder sig av [68]. De nackdelar och brister som finns med 

ABC kalkylen är att man inte kan få fram hur intäkterna skapas inom 

verksamheten. Enligt en engelsk undersökning som utfördes hittade man fem 

problem inom ABC kalkylen. Problemen är;  

 

1. Det går åt mycket resurser vid implementeringen 

2. Det behövs mycket data med kvalitet som måste införas.  

3. Vid implementation behövs en hel del design vilket tar mycket tid.  

4. Vanligtvis prioriteras andra uppdateringar i förhållande till ABC kal-

kylen inom vissa verksamheter.  

5. Aktiviteterna inom verksamheten går över både funktioner och kost-

nadsställen samt även ansvarsenheter [23].    
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2.5.5 COSO – modell 
COSO modellen är en förkortning på (Committee Of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commision). Denna modell beskriver det 

interna styrningen inom en verksamhet över ett finansiellt perspektiv. Själva 

syftet med COSO modellen är att vägleda och genomföra intern kontroll. 

COSO modellen ställs vanligtvis upp som en kub bestående av fem 

huvuddelar, det vill säga; 

 

1- Kontrollmiljö 

2- Information och kommunikation 

3- Riskanalys 

4- Kontroll 

5- Tillsyn  

 
 
 
 
 
 
 

                     
                       Figur 5 [71] 

 
 

1- Kontrollmiljö: innebär miljön som intern styrning påverkas utav. De 

faktorer som skapar denna miljö är lagar och regler, fördela ansvar och 

verksamhetens kultur.  

 

2- Information och kommunikation: innebär grunden till genomförandet 

utav styrning. Kommunikationen om information mellan personal är 

viktigt.    

 

3- Riskanalys: innebär analys utav de risker som förekommer. Dessa ana-

lyser och bedömningar görs utav ledningen.  

 

4- Kontroll: innebär att man kontrollerar och letar efter eventuella pro-

blem eller fel som har uppstått. Dessa problem/ fel hanteras och fast-
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ställs som rutiner vid framtida åtgärder.   

 

5- Tillsyn: handlar om ständiga uppföljningar och rapporteringar om 

styrningens påverkan inom verksamheten. Detta för att bland annat 

cheferna som sitter i ledningen skall veta hur verksamheten går till och 

anpassa verksamheten efter de omständigheter som finns [36, 37].       

2.5.6 Balanserad styrkort 
Balanserad styrkort togs fram utav professorerna Norton och Kaplan under 

90-talet vilket innebär hur tankesättet för verksamhetens strategi och vision 

sitter ihop för att få en så bra kommunikation med den operativa 

verksamheten som möjligt [9]. När vi pratar om operativ verksamhet menar vi 

då den verksamhetsdel som har fokus på det dagliga arbetet [30].  

Enligt det som Norton och Kaplan menar gällande syftet bakom balanserad 

styrkort är att styra verksamheten med både kortsiktiga och långsiktiga 

finansiella nyckeltal. Balanserad styrkort har sedan den introducerats 

utvecklats enormt och blivit alltmer känt och använd bland många välkända 

verksamheter/ organisationer. Liksom Lean-konceptet som vi pratade om 

tidigare inom projektet väljer verksamheter oftast att namnge sina styrkort 

efter egna namn. Exempel på sådana verksamheter som har valt att namnge 

sina styrkort efter egna namn är företaget ABB som kallar sin styrkort för 

Evita och företaget Skandia som kallar sin styrkort för Navigator [5, 9].  

 

När man skall arbeta med balanserad styrkort måste verksamhetens vision, 

strategi och affärsidé beaktas och tas till hänsyn. Framförallt är verksamhetens 

strategier väldigt viktiga eftersom det är dessa strategier som skall framföra 

verksamhetens strategikarta. Strategikartan består utav fyra olika perspektiv 

som är;  

 

1- Finansiell perspektiv 

2- Kundperspektiv 

3- Intern processperspektiv 

4- Lärande och tillväxtperspektiv 

 

1- Finansiellt perspektiv: innebär det finansiella området inom strategin, 

exempelvis som försäljningsökning. Inom det finansiella perspektivet 

finns det två viktiga hjälpmedel att ta hänsyn till, det vill säga, försälj-
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ningsökning samt produktivitet. När det gäller försäljningsökning 

handlar det både om att sträva efter nya affärsmöjligheter för bland 

annat nya varor och tjänster och nya marknader samt att öka kundvär-

det. Däremot handlar produktiviteten mestadels om att minska kost-

nader och förbättra verksamhetens kapital.  

 

2- Kundperspektiv: detta perspektiv inriktar sig på kunderna inom en 

verksamhet, det vill säga att ha en bra kundrelation och även öka den 

befintliga relationen som finns. Detta perspektiv inriktar sig även över 

de varor och tjänster som erbjuds till kunden, det vill säga pris, kvalitet 

och funktionalitet, eftersom dessa aspekter är viktiga när det gäller 

kundperspektiv.  

 

3- Intern processperspektiv: har en reflektion över det som framkom 

inom det finansiella och kund perspektivet och inriktar sig inom fyra 

olika processer som är riktad till att förbättra verksamheten. Dessa 

processer är;  

1- Operativa processer: används vid tillverkning av varor eller 

tjänster.  

2- Kund processer: används för att förstärka kundrelationen.   

3- Innovationsprocesser: används för att kunna tillverka nya 

varor eller tjänster.  

4- Reglerings och samhällsprocesser: används för att anpassa 

verksamhet till omgivningen runt om och omvärlden.  

Själva grund tanken inom intern-processperspektiv är att förbättra 

verksamhetens effektivitet genom att uppdatera och förändra 

processer som exempelvis reducering inom kostnader och minska 

risken med omarbete [9].    

 

4- Lärande och tillväxtperspektiv: handlar om verksamhetens immateri-

ella tillgångar och kopplingen till strategin [9]. När vi pratar om imma-

teriella tillgångar menar vi de tillgångar som man inte kan ta på vilket 

man kan göra med dem materiella tillgångarna. Exempel på immateri-

ella tillgångar kan vara namn på en verksamhet, produkt eller tjänst 

[32]. Dessa immateriella tillgångar är uppdelad inom tre olika typer, 
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där fokus ligger i att stödja strategin, det vill säga;   

 

1- Informationskapital: innebär de IT-system som används för 

att stödja strategin.  

 

2- Humankapital: innebär det kunskap och skicklighet som be-

hövs för att stödja strategin.    

 

3- Organisationskapital: handlar om förmågan som verksam-

heten har för att genomföra förändringar som behövs för att 

strategin skall kunna genomföras [9, 33].  

Strategin som används inom olika verksamheter har ett antal strategiska 

teman. Dessa teman innebär sättet som verksamheten använder för att kunna 

nå målen som de har satt upp och även förverkliga sin vision. De strategiska 

temana inriktar sig på de interna processerna det vill säga kundperspektivet 

och det finansiella perspektivet.  

 

Efter att man valt ut de strategiska temana skall man gå över till att 

sammanställa olika mål, mått och nivåer. Denna sammanställning som man 

utför ger en helhets bild utav den balanserade styrkortet.  

 

Handlingsplanen är det sista som genomförs inom balanserad styrkort 

modellen. Handlingsplan handlar om hur man skall uppnå de uppsatta målen 

och är bestående av två komponenter, det vill säga budget och strategiska 

initiativ. Budget stödjer den strategiska inriktningen som verksamheten har 

valt att använda. Det positiva inom handlingsplanerna är att det får 

verksamheten att lägga fokus på rätta aspekter, det vill säga de program som 

inte är delaktig inom mål uppfyllandet kommer inte att tilldelas någon resurs, 

vilket anses som positivt.   
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3 Metod 
I detta avsnitt kommer läsaren att presenteras om de olika metoder och 

arbetssätt som har använts och även på vilket sätt dessa metoder och arbetssätt 

har medfört framgång för projektet.  
 

3.1 Arbetssätt inom projekt   
Arbetssättet inom detta projekt har varit med stöd av en lättrörlig metod för 

att kunna vara flexibel för eventuella förhållanden som kan förekomma under 

projektet. Denna lättrörliga metod som användes inom detta projekt har varit 

en iterativ metod, det vill säga en metod där man får arbeta väldigt nära 

kunden som i detta fall är företaget Konsultnet Scandinavian AB. För detta 

projekt var det viktigt att med jämna mellanrum ha avstämningsmöten dels 

för att få feedback på arbetet som man har utfört hittills, att man är på rätt väg 

samt att möta företagets nya krav och önskemål som de kanske vill tillägga 

eller korrigera.  

 

Varför just en lättrörlig metod blev vald att användas inom detta projekt var 

för att kunna arbeta flexibelt och inte som i vattenfallsmetoden där man inte 

kan återkomma till föregående process för att genomföra korrigeringar eller 

ifall man skall tillägga något. I denna iterativa metod kan man arbeta flexibelt 

och i loopar för att korrigera och uppdatera varje del i projektet ytterligare så 

många gånger det behövs. Just i detta projekt var det mycket ”fram och 

tillbaka” att tillägga och ändra, särskilt vid framtagning av enkätsfrågorna då 

det var mycket uppdateringar som fick göras innan den slutliga enkäten 

sammanställdes för utskick till respektive verksamheter.   

 

En lättrörlig metod kallad för EBREM som togs fram inom ett tidigare projekt 

för kursen Affärssystem augusti 2012 skulle vara en bra metod att använda sig 

av inom detta projekt. Metoden är baserad utifrån en annan lättrörlig metod 

kallad för AMDA som togs fram utav Andreas Nordqvist och Mattias Wester-

gren inom sitt examensarbete 2008 (se bilaga F). EBREM står för ”Event-Based 

Requirements Elicitation Method” (se bilaga G) och fokuserar på att ta fram de 
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risker som är möjliga att inträffa under projektets gång och även hur de skall 

motverkas för att det inte skall hända.  

 

Fördelen med denna metod är att den har en bra koppling med den lättrörliga 

metoden, det vill säg att man kan lägga till och ändra händelser som inträffar 

hela tiden under projektet. Detta medför att man måste ha en bra när kontakt 

med sin kund för att få ett bra resultat. Därför har jag tillsammans med 

företaget Konsultnet haft löpande möten för att undvika risker så gott som 

möjligt. Det positiva med att använda EBREM metoden är att den strävar efter 

att uppnå kundens förväntan på bästa sätt med hänsyn till de mål som man 

har satt upp inom projektet, det vill säga tid, kostnad och resultat.  

Metoden i sig består av händelse, risk, aktivitet och mål. Det är viktigt att 

definiera varje händelse eftersom det kan medföra risker för att projektets mål 

inte blir uppfylld. Att definiera de risker som kan framkallas inom den 

händelse förloppen är väldigt viktigt för att veta vilka risker som händelsen 

kan medföra. Aktivitet innebär hur man på bästa sätt kan hindra att en risk 

inträffar. Sist beskrivs hur man kan uppfylla målen genom de aktiviteter som 

man skall använda för att förhindrar risker.   

 

Under projektets gång har många olika händelser varit i gång som kunnat 

medföra risker. Här beskrivs de händelserna som jag har stött på under 

projektet;  

 

Händelse 1:  

• Händelse: Att ta fram beslutsunderlaget, trender inom verksamhets-

styrning för Konsultnet Scandinavian AB.  

• Risk: Att ta fram ett beslutsunderlag som inte uppfyller Konsultnet´s 

mål och behov. 

• Aktivitet: Genom att ha löpande avstämningsmöten med företaget 

undviker man missförstånd och blir alltid uppdaterad om vad företa-

get vill här näst, om det är något som skall tilläggas eller ändras etc.  

• Mål: Mitt mål är att ta fram ett beslutsunderlag som besvarar företa-

gets förväntningar i det mån att de kan använda det i framtiden för ett 

bättre val av systemstöd och verksamhetsstyrning.   
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Händelse 2:  

• Händelse: Att ta fram en lista på verksamheter för att senare skicka 

enkäterna till.  

• Risk: Att verksamheterna inte vill/ kan delta inom denna undersök-

ning.  

• Aktivitet: Att ta kontakt med flera verksamheter än det egentligen 

behövs för denna undersökning för att undvika risken med att få till-

baka enstaka svar från verksamheterna som enkäterna har skickats till.  

• Mål: Målet är att få så många svar som möjligt från de verksamheter 

som enkäten skickats till för att ha mer information att arbeta med och 

lättare kunna genomföra jämförelser mellan olika verksamheter utifrån 

det de har svarat.  

 

Händelse 3:  

• Händelse: Att ta fram frågebatteriet som skall användas genom en 

enkät utskick.   

• Risk: Att ta fram frågor som inte är intressanta från företagets perspek-

tiv.   

• Aktivitet: Att arbeta tillsammans med företaget för att förstå vad de 

tycker att det är intressant att veta och på vilket sätt frågorna skall vara 

formulerade t.ex. öppna frågor eller slutna frågor.  

• Mål: Målet är att ta fram ett frågebatteri som är givande för företaget 

och bidrar till att ta fram det de vill veta samt frågebatteriet är formu-

lerad på det sätt att möjligheten till följdfrågor finns för den djupare in-

tervjun som skall genomföras.  

 

Metoden EBREM har varit väldigt givande på det sätt att den har hjälpt mig 

att tänka igenom varje händelse på djupet och tänka på de eventuella risker 

som kan förekomma vid uppföljning av varje händelse. Metoden ställer en 

hög krav på att alltid tänka i förväg på de konsekvenser som kan finnas med 

att genomföra en händelse. EBREM har två viktiga aspekter vilket är det som 

gör metoden så pass effektiv och bra. Metoden kan identifiera händelser och 

hindra de från risker och ifall en händelse redan har inträffat kan metoden 

vara aktiv i det mån att det inte upprepas.   
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3.2 Arbetsstruktur 
Arbetet inom detta projekt har varit mycket baserat på den så kallad projekt-

triangeln som består av tre mål vilket är tid, kostnad och resultat. De huvud-

målen som finns inom detta projekt är väldigt lik projekttriangelns tre mål. 

Projekttriangeln beskriver målen inom ett projekt och hur de är beroende av 

varandra. Projekttriangeln underlättar att lättare kunna identifiera mål och 

även de risker som kan förekomma. Målen inom projekttriangeln kan faststäl-

las på olika sätt beroende på vilken metod eller modell man använder sig av i 

projektet.  

 

Till exempel kan man använda en lättrörlig metod i projekttriangeln, det vill 

säga att tid och kostnad är helt fastställda medan resultat kan varieras bero-

ende på hur pass effektivt man arbetar inom projektet. Ett annat exempel kan 

vara att man använder sig av en icke-lättrörlig metod där resultaten och ett 

annat mål är fastställda och bara ett av de målen kan varieras, t.ex. att resultat 

och kostnad är fastställda där bara tiden på projektet kan varieras.  

 

I detta projekt som tidigare sagt används det en lättrörlig metod och därför 

kommer projekttriangeln att ha fast kostnad och tid men ett rörligt resultat 

som kan variera beroende av arbetsförmågan och den arbetskraft som läggs 

ned. Kostnaden som finns i detta projekt är uteslutet, eller rättare sagt noll, 

men däremot finns det en deadline som måste anpassas och följas. Det enda 

som är rörlig är resultaten som jag i detta projekt skall framkomma med, 

vilket kan variera beroende på mitt arbetssätt och hur mycket arbete som jag 

har lagt ned på detta projekt under den givna tidsperioden [10, 11].  

 
 
 

 
 
 
 
 
                                     Figur 6, Projekttriangeln [72] 
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3.3 Undersökningsmetod 

3.3.1 Enkät - undersökning 
Att använda sig utav enkäter som metod för undersökning har sina för- och 

nackdelar. Självklart är undersökningens handling väldigt avgörande i det 

mån om man enkät är rätt metod eller inte. Fördelen med enkät inom under-

sökning är att det är väldigt tidseffektiv i förhållande till en ”face-to-face” 

intervju. Detta för att den person som skall besvara enkäten kan enkelt 

besvara när han/hon har tid, det vill säga själv bestämma tiden utan att störas 

inom arbetet samt att det tar vanligtvis mindre tid att fylla i en enkät jämfört 

med en intervju. Enkäter är även vanliga och alla vet hur en enkät går till. 

Många är vanligtvis mer positiva till att besvara en enkät än att boka tid för en 

intervju.  

 

En annan fördel med användning av enkät är när det gäller undersökning av 

ett flertal personer som skall besvara samma typ av frågeställningar som även 

kan befinna sig utspridd över landet. Detta sätt leder till att undersökningen 

kräver mindre tid för den som utför undersökningen på grund av att personen 

enbart behöver formulera frågorna en gång och sedan skicka ut enkäten till 

respektive person. Det finns även fördel gällande analys av enkäterna som är 

besvarade, eftersom till hjälp kan man använda sig utav olika dator program 

som t.ex. pivot inom Excel som enkelt kan ställa upp och visa olika svar i 

tydliga grafer och tabeller.  

 

De nackdelar som finns för användning av enkät är att de som besvarar 

enkäten kanske inte besvarar med högsta kvalitet, det vill säga att svaren inte 

stämmer eller är otydliga att förstå syftet av. En annan nackdel med enkäter 

kan vara att man måste som mest ha slutna frågor där personen kan enbart 

besvara genom ett kryss för rätt alternativ som är mest passande. Denna typ 

av frågeformulering bidrar till att det inte blir exakta svar som man kommer 

att få. Nackdelen till att någon annan utöver den person som man har förfrå-

gat kan besvara enkäten utan att man vet om det [16, 17].    

 

Genom att använda enkäter som en metod för undersökning är det viktigt att 

tänka på smidighet och enkelheten för den person som skall besvara enkäten. 

Därför valde jag att använda mig av elektroniska enkäter som man enkelt kan 

skapa på webben och sedan skicka ut enbart en länk där enkäten finns till 
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respektive verksamhet som skall ta del utav det. Eftersom vi lever i ett land 

där nästan alla har tillgång till internet oavsett vart de befinner sig blir en 

elektronisk enkät mycket smidigare när det gäller utskick av enkäter, eftersom 

respondenterna kan besvara det när som helst och vart än de befinner sig. 

Dessa elektroniska enkäter skapades på webbsidan; www.surveymesh.se, där 

även tillgång till olika enkäts mallar finns. Webbsidan är väldigt effektivt och 

kan vara till stor hjälp när det gäller enkäter.    

  

De frågor som enkäten består av (se bilaga B) är för det mesta de mer grund-

läggande frågorna som tas upp kring verksamhetsstyrning och användandet 

av systemstöd. Detta för att få ett grepp om vilka verksamheter som kan vara 

intressanta att fortsätta med i följd av djupare följdfrågor som baserar sig på 

de svar som verksamheterna angett i enkäten. 

 

Enkätsfrågorna har tagits fram genom att tillsammans med handledarna på 

företaget diskutera kring vilka frågor som tycks vara relevanta och även hur 

de skall struktureras inom enkäten som skall skickas ut till respektive verk-

samhet. Frågorna har diskuterats med företaget för att kunna arbeta fram 

relevanta frågor som uppfyller företagets behov på bästa sätt.  
  

3.3.2 Intervju - undersökning 
Även intervju har sina för och nackdelar som enkäter. Intervju används oftast 

när en närmre kontakt med den man intervjuar behövs. Genomförandet av 

intervju kan vara olika, det vill säga antingen genom telefon intervju, ”face-to-

face” intervju och även besöksintervju. Strukturen som används inom inter-

vjun är en viktig aspekt att ta hänsyn till, det vill säga semistrukturerad 

intervju, strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Den strukturerade 

intervjun är mer lik en enkät eftersom frågorna är färdiga och inom en given 

ordning där samma frågor ställs till olika personer. Semistrukturerad intervju 

innebär att frågorna är formulerade och kan ställas till olika personer men 

utan följdfrågor. När man använder ostrukturerad intervju har man möjlighet 

att ställa ytterligare följdfrågor på de frågor man i förstahand ställer till 

personen.  

 

De fördelar som finns med intervju är att det blir tydligare och lättare att 

förstå utifrån båda den som intervjuar och respondentens synvinkel. Intervju 
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ger även effektivare resultat i det mån att man har möjlighet till att ställa 

följdfrågor och direkt ställa frågan om något är oklart.  

Nackdelen med intervju kan vara att det är väldigt tids krävande eftersom 

både den som utför intervjun och den som blir intervjuad måste komma 

överenskomma över en tid som passar båda. Ibland kan det vara väldigt svårt 

att boka en intervju eftersom inte alla går med på att ställa upp för en intervju 

på grund av den tid de måste lägga ner för att delta [18, 19].  

 

Utöver enkäter har jag även valt att arbeta med en annan metod för under-

sökning, det vill säga, intervju. Den typ av intervju som jag har använt mig av 

kallas för, ostrukturerad intervju. Detta för att ha möjlighet till att ställa 

ytterligare följdfrågor till de utvalda frågorna som jag tänkt ställa. Intervjun 

som jag har genomfört var en telefonintervju med respektive verksamhet. 

Intervjun gick ut på att ställa de följdfrågor som var baserad på enkäterna.  

 

Eftersom följdfrågorna var på en djupare nivå och behövdes mer förklaring 

var det bättre genom en intervju, eftersom verksamheterna kunde uttrycka sig 

bättre genom att berätta och förklara kring de olika frågorna som ställdes. 

Vanligtvis blir resultatet bättre genom en intervju eftersom det fungerar som 

en dialog där man direkt kan ställa följdfrågor till det svar man har fått eller 

säga till om man inte riktigt är nöjd med det svaret man har fått.    
 

3.4 Undersökningens inriktning 
Inom denna undersökning har inriktningen varit på både offentliga och 

privata verksamhet/ organisationer. Detta för att ha en blandning utav 

verksamhet och även kunna vid analysen av verksamheternas svar se vilka 

skillnader och likheter det finns inom sättet de har valt att styra sin verksam-

het på och vilka systemstöd som används.  

 

Termerna privat och offentlig sektor benämns vanligtvis som två olika 

sektorer. När vi pratar om de offentliga verksamheterna menar vi de verk-

samheter som är statligt ägda och styrs utav myndigheten, staten, kommun 

eller landsting. Exempel på dessa verksamheter som anses som offentliga är 

bland annat vård och omsorg, skola, kyrka, försvar, infrastruktur och så 

vidare. Själva syftet med en offentlig verksamhet/ organisation är att bidra till 

allmänheten. Sättet som de offentliga verksamheterna är finansierade skiljer 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

 3 Metod 

2013-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

42 

sig även från de privata, eftersom de är finansierade utav allmänna resurser 

som till exempel skatteintäkter från stat eller kommun [26]. Gällande privata 

verksamheter är de privat ägda, det vill säga att det inte är staten eller 

kommunen som bestämmer och styr över verksamheten. Syftet med den 

privata verksamheten är att gå med vinst. 
 

3.5 Formulering utav frågor till enkät och intervju  
För att kunna utföra denna undersökning på ett resultatgivande och effektivt 

sätt var det viktigt att formulera frågorna på ett sådant sätt som uppfyller 

företagets önskemål och behov samt att kunna arbeta vidare med dessa frågor. 

För att kunna ställa givande och effektiva frågor som man kan arbeta vidare 

med behövde jag en teoretisk bakgrund som förklarade viktiga begrepp och 

definitioner kring verksamhetsstyrning.  

 

Denna bakgrunds teori fick jag genom bland annat litteraturstudier. De 

litteratur som jag valde inrikta mig på förklarade både ett helhetsbegrepp 

kring ämnet och även en fördjupning inom alla huvudämnen som exempelvis, 

verksamhetsstyrning, systemstöd, styrmodeller, finansiell och operativ 

planering.  

 

Genom att utgå utifrån detta sätt kunde jag tillsammans med företaget arbeta 

fram de mest resultatrika enkätsfrågorna. Vidare, gällande intervjufrågorna 

hade jag sedan tidigare en hel del bakgrunds teori att utgå ifrån och därför var 

det lättare att arbeta fram dessa följdfrågor baserad på enkätsfrågorna. 

Intervjufrågorna framtogs utifrån att analysera svaren från varje enkät och se 

vad som skulle vara intressant att gå vidare med genom följdfrågor. Dessa 

intervjufrågor blev delade inom två kategorier. Ena kategorin bestod av 

följdfrågor som skulle ställas till alla verksamheter oavsett vilken. Den andra 

kategorin bestod av de följdfrågor som skulle ställas till en specifik 

verksamhet beroende på vad de hade besvarat tidigare på enkäten.      
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3.6 Kvalitativ och kvantitativ arbetssätt 
Inom forskning och framtagning utav information finns det två sätt att utgå 

ifrån. Den ena kallas för kvalitativ och den andra kvantitativ.  

 

När det gäller kvalitativ metod innebär det att man samlar in information och 

analyserar det. Denna typ av information/ data är skriftligt, det vill säga består 

utav ord och inte siffror. Denna kvalitativa metod används oftast när man vill 

fördjupa sig inom dem problemområden som finns kring ämnet som man 

fokuserar på. Gällande den kvantitativa metoden innebär det att 

informationen som man samlar in består enbart utav siffror som man kan 

vidare analysera med hjälp utav olika tabeller och diagram som ger en enklare 

helhetsbild utav det slutliga resultatet av analysen [43].    

 

Inom denna undersökning har en kombination utav båda metoderna använts, 

både kvalitativ samt kvantitativ metod, eftersom undersökningen som 

genomfördes bestod både utav öppna och slutna frågor. Denna typ av 

kombination kallas för metodtriangulering [70]. Inför de slutna frågorna 

användes det enbart kvantitativ metod, däremot för de öppna frågorna 

användes det kvalitativ metod. En variation utav dessa metoder, kvalitativ och 

kvantitativ har använts för att kunna ta fram både en grundläggande 

information kring hur verksamheterna styr och planerar sin organisation, 

samt att kunna gå djupare med följdfrågor utifrån den grundläggande 

informationen.  

 

3.7 Analys metod 
När svaren från enkäterna hade samlats in påbörjades analysfasen. Analys 

utav svaren har delats in inom två olika kategorier. En kategori för öppna svar 

och en annan för slutna svar. De svar som jag har fått in är dels från enkäter 

och intervjuer.  

 

Analysmetoden skildes mellan de öppna och de slutna svaren. De slutna 

svaren analyserades med hjälp av olika uppställningar i tabeller och diagram 

som framtogs med hjälp av verktyget Pivot i Excel. Dessa diagram och tabeller 

kunde visa en tydlig bild utav de svar som verksamheterna hade besvarat. 

Utifrån de likheter och skillnader som studeras utifrån enkätsvaren formule-
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rades de följdfrågor som skulle ställas under intervjun med respektive 

verksamhet.  

 

För de öppna frågorna användes en annan metod att analysera svaren med, 

eftersom det skulle vara otydligt och svårt att studera skillnader och likheter 

med svar som är angett i fritt text genom att använda samma metod som för 

analys av slutna frågor. För att analysera dessa svar fick jag läsa igenom alla 

svaren och utifrån svaren hitta gemensamma rubriker där verksamheter som 

angett gemensamt svar placerades under samma rubrik. De övriga svaren som 

inte hade något gemensamt placerades under en egen rubrik.  

 

Metoden som jag använt för analys utav intervjusvaren var annorlunda i 

förhållande till analys av enkäterna. Detta för att jag påbörjade analysen redan 

under intervjun, det vill säga att analysera svaren direkt under samtalet och 

komma med följdfrågor som baserade sig på svaren som respondenten gav.   
 

3.8 Val av verksamhet för intervju 
På grund av tidsbegränsningen inom projektet, vilket var tio veckor, skulle 

det bli svårt att hinna med att gå vidare med alla verksamheter. Därför valde 

vi att gå vidare med några verksamheter. Valet utav verksamheter var baserad 

utifrån enkätsvaren. Tanken med valet var att ha en blandning utav både 

offentliga och privata verksamheter. Detta för att kunna se skillnader mellan 

dem offentliga och privata samt att dra egna slutsatser utifrån dessa skillnader 

och likheter som finns. Totalt blev det åtta verksamheter som blev utvalda att 

gå vidare med varav tre offentliga och fem privata verksamheter.  
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3.9 Genomförande av arbete 
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Inom figur 30 som visas ovan, presenteras en helhetsbild i form av BPMN 

utav hur detta projekt har genomförts från början till slut. En mer detaljerad 

beskrivning finns inom avsnitt genomförande där hela projektets genomfö-

rande beskrivs noggrann stegvis.  
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4 Genomförande 
Inom detta avsnitt presenteras projektets konstruktion, det vill säga hur arbetet 
inom projektet är uppbyggd. Konstruktionen är uppdelad inom två delar. Ena 
delen presenterar en översikt på hur förstudien inom arbetet gick till samt hur 
tillvägagångssättet var för att uppnå arbetets mål.  
 

4.1 Förstudie 
Vid arbetets början genomfördes en så kallad förstudie. Denna förstudie 

handlar mycket om projektets grund, det vill säga hur projektet framtogs från 

första början.  

 

Detta projekt eller rättare sagt projektets ämne togs fram genom att förfrågan 

om ämnet inom examensarbetet passade bra ihop med företagets behov, att ta 

fram ett beslutsunderlag för trender inom verksamhetsstyrning. Efter att 

projektets ämne var godkänt var det viktigt att tillsammans med företaget 

diskutera kring arbetets innehåll, det vill säga problemformulering, arbetets 

avgränsning, mål och syfte.  

 

Vid första mötet introducerade företaget även hur deras verksamhetsstyrning 

var och vilka systemstöd de använde för att jag skulle få en bättre bild utav 

dels vad verksamhetsstyrning är och även vilken systemstöd företaget 

använder sig av i dagsläget.     

 
För att kunna ta fram detta beslutsunderlag på bästa sätt var det nu viktigt för 

mig att få en överblick och bakgrund på de teorier och kunskap som behövdes 

för att lättare kunna sätta mig in i detta arbete. Samtidigt var det även viktigt 

att börja arbetet med den praktiska delen, vilket var att i första läget ta fram en 

lista på de verksamheter/ organisationer som jag kunde arbeta med under 

detta projekt genom enkäter samt intervju av följdfrågor till enkäten. Listan på 

alla organisation/verksamheter som skulle tas fram var viktigt att den bestod 

av en variation av verksamheter, det vill säga att det fanns en balans på både 

offentliga som privata samt stora som små verksamheter. Detta för att dels 

kunna få en variation utav verksamheter samt att kunna lättare jämföra och 

analysera dessa verksamheter gentemot varandra.  
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Att skapa denna lista med alla verksamheter var väldigt tidskrävande men 

samtidigt intressant. Tidskrävande var det eftersom jag kontaktade alla dessa 

verksamheter för att medföra en bra första kontakt innan jag ställer förfrågan 

om deras samarbete inom detta projekt. Parallellt med att skapa denna lista 

med verksamheter var det viktigt att lägga även fokus på de frågor som skall 

ställas till verksamheterna genom enkät. Dessa frågor arbetades fram med 

hänsyn till vad företaget Konsultnet var mest intresserad av att veta och få 

svar på. Därför skapades dessa enkätfrågor med hjälp av handledarna på 

företaget, för att minska risken till irrelevanta frågor som inte uppfyller 

företagets behov.   

 

Efter att enkätsfrågorna var sammanställda med företaget, Konsultnet och 

även fått godkännande av verksamheterna för deras medverkan i detta 

projekt skickades enkäterna ut till respektive verksamhet via mejl. Dessa 

elektroniska enkäter var planerade att få tillbaka under en tre till fyra veckors 

period med hänsyn till att verksamheterna kan vara upptagna och ha mycket 

att göra just då under den perioden. Tiden att besvara enkäten var planerad 

att ta ungefär 4 till 5 minuter.     

 
Under tiden då jag väntade på att få tillbaka enkäterna från verksamheterna 

var det mest fokus på den teoretiska delen för att få tillräckligt med kunskap 

att klargöra den skriftliga delen utav projektet. Under denna period var det 

även viktigt att tänka igenom en bra metod som skulle användas för att 

analysera dessa enkätsvar för att kunna få ut det mest intressanta och viktig-

aste dels för företaget Konsultnet och för mig själv. Efter ungefär tre till fyra 

veckor när svaren började rulla in påbörjade jag analysen utav de svar som jag 

hade fått in.  

 

Den metod som jag utgick ifrån var att först läsa igenom alla svaren från 

verksamheten och sedan titta efter vilka likheter och skillnader det fanns 

mellan de olika verksamheterna. För de öppna frågorna där verksamheterna 

hade svarat med fritt text klassificerades de under en gemensam rubrik där 

varje verksamhet som hade svarat lika eller hade samma syfte med sitt svar 

placerades under en och samma rubrik. Självklart var det verksamheter som 

blev placerade själva eftersom deras svar var inte någon annan lik. De slutna 
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frågorna analyserades genom att använda en annan metod, med hjälp av olika 

diagram och grafer där skillnad och likheter tydligt kunde urskiljas.  

 

Resultatet av denna analys blev djupare följdfrågor som skulle ställas till 

utvalda verksamheter genom en närmare intervju antingen via möte eller på 

telefon. Dessa verksamheter var både privata samt offentliga. De följdfrågor 

som fastställdes var både från Konsultnet´s synvinkel och även från den tes 

som jag haft i min åtanke, det vill säga vad jag var intresserad av att veta och 

få svar på ytterligare kring det verksamheterna hade besvarat men på en 

djupare nivå. De följdfrågor som sammanställdes var av två olika kategorier, 

det vill säga frågor som var lika för alla verksamheter samt frågor som enbart 

var baserad efter vad verksamheten hade svarat tidigare på enkäten. Efter att 

dessa följdfrågor blev sammanställda kontaktade jag verksamheterna återigen 

för förfrågan om en vidare intervju med de.  

 

Efter att intervjun med verksamheterna blev avklarad och jag hade fått svar 

på alla följdfrågor var det bara att sammanställa det genom en ytterligare 

analys. Metoden som användes här var väldigt lik den förgående metoden vid 

analys av de öppna frågorna, där svaren som verksamheterna hade angett 

grupperades under olika rubriker. Sedan genomfördes även en jämförelse 

mellan hur de privata och offentliga verksamheterna hade besvarat de 

följdfrågor som ställdes till de.  

 

Med denna analys och sammanställning utav följdfrågor resulterar det slutliga 

resultatet av vad verksamheterna har svarat samt de trender som finns inom 

verksamhetsstyrning, med andra ord vilka likheter och skillnader det finns 

mellan olika verksamheter för både offentliga och privata samt även vilka 

metoder och systemstöd de använder sig av.  

 

Inom genomförande av detta projekt har det varit viktigt att fastställa 

tillvägagångsättet för att kunna genomföra arbetet. Tillvägagångsättet var i 

princip olika för olika moment inom projektet. Det lades ner mycket på tid på 

att undersöka dessa tillvägagångsätten för att genomföra arbetet på ett bra 

sätt.   
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4.2 Tillvägagångsätt inom teori 
Inom den teoretiska delen var det viktigt att basera sig på den teoretiska 

bakgrunden som finns runt ämnet, vilket är verksamhetsstyrning. Detta gick 

ut på att välja de böcker som var relaterad till ämnet och även titta igenom 

tidigare rapporter och projekt för att få ytterligare inspiration över vilka 

metoder som kan användas och hur projektet skall vara uppbyggd som helhet. 

För att kunna hitta dessa böcker på ett smidigare sätt användes även skolans 

sökningskatalog som finns på Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek 

hemsida. De böcker som användes inom detta projekt var dels från Kungliga 

Tekniska Högskolans bibliotek samt Stockholms Stadsbibliotek. Även 

användes information från intervju och internet med bland annat sökningsord 

på; verksamhetsstyrning, systemstöd, styrmodeller osv.    

 

4.3 Tillvägagångsätt inom praktik 
Tillvägagångsättet som fastställdes för att genomföra arbetet i praktik var 

genom enkät och intervju. Hela arbetet byggdes utifrån dessa enkäter och 

intervju undersökningarna. Dessa undersökningsmetoder är alltså 

huvudkällan bakom datainsamlingen. Inom detta arbete har båda metoderna 

förkommit, både enkät och intervju. Detta för att få en grundläggande syn på 

verksamheten utifrån enkäterna och sedan med hjälp av intervju kunna 

fördjupa oss mer inom relaterade ämnen baserad på enkäterna.  

 

De frågor som enkäterna bestod av var både slutna och öppna frågor. Detta 

för att kunna redan vid början av arbetet med verksamheterna få ett lite 

tjockare underlag för att lättare gå vidare med följdfrågor som ställs genom 

intervju. Att bara använda slutna frågor, det vill säga Ja/ Nej frågor gör det lite 

svårare att bedöma både svaren och hur pass engagerad verksamheten är när 

det gäller att besvara frågorna.  

 

Syftet med undersökningsmetoderna var att samla in data utifrån 

verksamheterna för att kunna vidare analyseras och hitta de trender som finns 

inom verksamhetsstyrning hos andra ledande verksamheter.  

 

Undersökningen som genomfördes var uppdelad inom två delar, enkät och 

intervju. Varje del var bestående av ett antal steg, dessa steg är;  
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4.3.1 Enkäter 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figur 7 

Skapa en lista 
på verksamheter  

Skapa frågorna 
till enkäterna    

Sammanställ 
enkätsfrågorna 
 

Ring/ mejla 
verksamheterna  
 

Skicka enkäterna  
 

Vänta på 
enkätsvaren   

Sammanställ 
och analysera 
alla svar från 
verksamheterna 
 

Första steget, för att genomföra undersökningen var det 
viktigt att skapa en lista med de verksamheter som skulle 
vara delaktiga. Verksamheterna som valdes var en 
blandning av tjänsteverksamhet, produktionsverksamhet 
osv. Inom dessa verksamheter fanns en blandning av 
offentliga och privata verksamhet.      

Frågorna till enkäten skapades genom att tillsammans med 
handledarna på företaget arbeta och diskutera kring hur 
frågorna skall struktureras och vilken frågetyp skall 
ställas. Även frågornas nivå diskuterades och vi bestämde 
oss att hålla en grundläggande nivå eftersom vi skulle 
fördjupa oss med intervjufrågor. 

Eftersom frågorna omarbetades och redigerades flera gånger 
genomförde vi tillsammans med handledarna på företaget en 
sista sammanställning på frågorna innan utskick till 
verksamheterna.  

För att verksamheterna skall vara medvetna om 
undersökningen och vad syftet med undersökningen är var det 
bra att i första hand kontakta verksamheterna via telefon.  Dels 
för att få ett direkt svar, antingen ja/ nej, samt att få prata med 
personen som man skall skicka enkäten till. Personen som 
alltid efterfrågades inom varje verksamhet var antingen 
controller eller ekonomichef.   

Efter att ha fått godkänt från verksamheterna, det vill säga att 
de ställer upp för att besvara enkäterna, skickades enkäter till 
respektive verksamhet och person.    
 

Med hänsyn till att verksamheterna är upptagna med sitt eget 
arbete fick respektive verksamhet tre veckor på sig att besvara 
enkäten.  
 

Efter tre till fyra veckor skickades alla svaren in från 
verksamheterna. Svaren var ungefär hälften utav de enkäter 
som skickades ut till verksamheterna. Alla svar 
sammanställdes och analyserades. Totalt fick vi in 23 
enkätsvar utav 45 verksamheter som enkäten skickades till.    
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4.3.2 Intervju 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Figur 8 

Skapa följdfrågor   

Välj ut 
intressanta 
verksamhet för 
intervju 

Sammanställ 
följdfrågor & 
verksamheterna 

Ring/ mejla 
utvalda 
verksamheter  

Boka tid för 
intervju   

Genomför 
intervju   

Sammanställ & 
dokumentera 
information 

Efter att alla svar blivit sammanställda och analyserade 
började följdfrågorna arbetas fram. Dessa frågor diskuterades 
fram tillsammans med handledarna på företaget.   

Utifrån analys av enkätsvaren valdes ett antal verksamheter 
för vidare intervju. På grund av den tidsram som arbetet 
måste anpassas efter kunde inte alla verksamheter gå vidare 
för intervju.  

Innan intervju med verksamheterna genomfördes en 
sammanställning med handledarna på företaget. Detta för att 
vara överens om frågeställningarna samt de verksamheter som 
hade blivit vald.  

Efter att frågorna var kompletta och sammanställda, 
kontaktades de utvalda verksamheterna via telefon och även 
mejl.    

Under samtalet kom vi överens med verksamheten om en tid 
som passade båda. Målet var att boka en tid som passade både 
den verksamhet som intervjuades samt det företag som jag 
genomförde projektet på. Detta för att mina handledare på 
företaget kan vara med under samtalet.     

Vid detta steg genomfördes intervjun och varje intervju 
spelades in.  

Alla inspelningar avlyssnades och dokumenterades 
ordagrann för att kunna sedan sammanställa resultatet 
utav undersökningen.   
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De intervjuer som genomfördes var via telefon, mejl och även personliga 

mötesintervjuer. Intervjuerna var mest via telefon, men själva 

tillvägagångsättet hur frågorna ställdes var i princip samma för både 

telefonintervju och personlig mötesintervju. Frågorna som ställdes var i 

princip samma för alla verksamheter, förutom några frågor som var anpassad 

till specifika verksamheter som exempelvis verksamheter som använde 

systemstöd, ställdes frågan; varför använder ni just detta systemstöd? medan 

de verksamheter som inte hade något systemstöd, ställdes frågan; varför har 

ni valt att inte arbeta med systemstöd? Frågorna var väldigt öppna och 

respondenterna hade möjlighet tala fritt kring ämnet. Oftast ställdes även 

ytterligare frågor som förekom just under intervjun, som följdfrågor.  

 

4.4 Informationsinsamling 
Informationen som samlades in var dels utav enkätsvaren och intervjuerna 

som genomfördes. Intervjuerna genomfördes dels på verksamheter för att få 

svar på de följdfrågor gällande verksamheten och även intervjuades enskilda 

personer som var experter inom vissa områden relaterad till ämnet 

verksamhetsstyrning. Dessa experter (Håkan Kullvén och Anders Hugnell) 

gav mycket bra vägledning och deras svar blev på ett sätt en 

överensstämmelse på den uppfattning som jag hade fått kring 

bakgrundsteorin. Alla dessa svar har sammanställts och förekommer inom 

avsnittet diskussion och analys men även inom teori delen.   

 

Efter att alla intervjuerna blivit sammanställda var det bara att analysera 

svaren för att hitta de trender som fanns inom verksamheterna. Dessa trender 

och resultat är diskuterade inom avsnittet diskussion. Även en mer 

kompletterande och djupare analys i följd av varje fråga finns som bilaga D.  
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4.5 Påträffande problem 
Under undersökningen påträffades ett antal svårigheter som i sin tur 

påverkade det slutliga resultatet. Dessa svårigheter påträffades bland annat 

vid;  

 

Enkäter:  

• Att arbeta fram frågor till enkäten som uppfyllde företagets behov var 

lite tidskrävande. Det blev många versioner innan de slutliga enkäts-

frågorna skapades. Dessa frågor tog tid eftersom det var svårt att 

komma direkt med de rätta frågorna som företaget var intresserad av. 

Därför blev det mycket diskussion med företaget kring dessa frågor 

och vart vi skulle avgränsa för att inte gå för djupt på grund av tidsan-

passningen som vi hade för projektet. Dessa diskussioner kring enkäts-

frågorna och enkätens struktur och upplägg blev att det expanderades 

till ungefär två till tre veckor, vilket visades sig att vi redan i början 

tappade den preliminära tidsplanen som vi hade ställt upp för oss 

själva.  

Intervjuer:  

• Förfrågan om intervju med verksamheter gick inte alltid som förvän-

tad, eftersom några verksamheter som hade blivit utvalda kunde inte 

ställa upp på grund av tidsbrist.  

 

• Det var ibland väldigt svårt att komma i kontakt med en specifik per-

son inom en verksamhet, på grund av att personen var på tjänstear-

bete, möte eller kunde inte besvara telefon. Detta gäller även vid första 

samtalet inför enkätutskicken.   

 

• Alla verksamheter förstod inte riktigt skillnaden mellan verksamhets-

styrning och ekonomistyrning, vilket är lite skilt från varandra både i 

praktik som teori. Många verksamheter pratade istället om ekonomi-

styrning, det vill säga mer åt det ekonomiska hållet där man pratar 

mycket om siffror och mått. Syftet med verksamhetsstyrning var mer 

att prata kring hur verksamheten styrs och vilka stöd som används för 

att styra en verksamhet på bättre sätt.   
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Tid och avgränsning:  

• Verksamhetsstyrning är ett brett ämne där man kan fördjupa sig väl-

digt mycket med att ställa ytterligare frågor för att få in mer informat-

ion att gå efter. Inom undersökningen hände det någon gång att man 

stötte på väldigt stora verksamheter där exempelvis ekonomichefen 

som man pratade med inte hade riktigt koll på den operativa plane-

ringen och uppföljningarna inom verksamheten på grund av att han 

arbetade på en hög nivå. Det enda som han hade koll på var det finan-

siella planeringarna. Detta kunde exempelvis åtgärdas genom att prata 

med någon ekonomiansvarig person som arbetar på lägre nivåerna 

inom verksamheten. Men hänsyn till projektets tidsram var det inte 

möjligt.  

 

• På grund av projektets tid som var på tio veckor var det inte möjligt att 

gå vidare med alla verksamheter för en vidare intervju. Istället priori-

terades ett antal verksamheter utifrån de svar som jag hade fått från 

enkäterna.     
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5 Resultat 
Denna undersökning genomfördes på 23 verksamheter var av både små som 

stora verksamheter och privata som offentliga sektorer medverkade. En mer 

komplett och detaljerad analys utav resultaten finns inom bilaga D där varje 

fråga inom både enkät och intervju har analyserats noggrann utifrån svaren 

från alla verksamheter. Inom detta avsnitt har en sammanställning genomförts 

utifrån de frågeställningar som undersökningen är uppbyggd på.  

 

Sammanfattningsvis utifrån resultaten kan man påpeka att de vanligaste 

styrmodellerna som används bland verksamheter inom denna undersökning 

är balanserad styrkort och därefter Lean. De samband som vi kan se inom 

dessa styrmodeller är bland annat mellan;  

- Styrmodell och systemstöd,  

- Styrmodell och hur ofta finansiell och operativ uppföljning genomförs,  

- Styrmodell och på vilket sätt finansiell och operativ uppföljning ge-

nomförs. 

De flesta verksamheter tillämpar sina styrmodeller genom olika rapportering-

ar och affärsplan. De vanligaste systemstöden som används är Hyperion och 

Cognos. Utifrån denna undersökning kan vi se att det finns skillnader mellan 

offentliga och privata verksamheter inom finansiell och operativ uppföljning.  

 

 

De frågeställningar som projektet är uppbyggd på är dessa;  

• Vilka styrmodeller används och vilken/vilka är vanligast? 

Utifrån figur 9 kan vi se att utav 23 verksamheter som har varit delaktiga inom 

undersökningen så har 21 verksamheter besvarat på frågan. Här kan vi se att 

balanserad styrkort är den mest vanligaste styrmodellen och därefter Lean. I 

tabell 2 beskrivs alternativet annat.  
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Figur 9 
 
 
Rubriker Gemensamma 

verksamheter 
 

Egenutvecklad modell   
 Verksamhet A 

 Verksamhet X 

En blandning utav alla nämnda modeller  
 Verksamhet D 
Arbetar med Operativ resultat  
 Verksamhet K 
Vanlig uppföljning av; omsättning, marginaler, produkt, 
kostnad… 

 

 Verksamhet M 
Resultaträkning & Nyckeltal   
 Verksamhet O 
Miljöledningssystem ISO 14001  
 Verksamhet S 

Tabell 2 
 
Beskrivning: På grund av verksamheternas anonymitet namnges varje 
verksamhet enligt alfabetet.   
 
Utifrån denna tabell kan vi se att sju verksamheter har besvarat att de 

använder en annan modell utav styrmetod. Dessa modeller har delats in inom 

olika rubriker vilket vi kan se inom denna tabell.   
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• Finns det några samband mellan olika styrmodeller, t ex gemen-

samma begrepp, verktyg, struktur, uppföljning, rapportering etc? 

 

Utifrån undersökningen kan man konstatera att det finns gemensamma 

verktyg, struktur, uppföljning och rapportering kring de olika styrmodellerna.  

 

Gemensamma systemstöd och styrmodeller:  

(Tabellerna 6 & 4 finns att se inom bilaga E) 

 

- Verksamheterna B och S använder båda styrmodellen balanserad styr-

kort och dessa använder även systemstödet Agresso för deras finansi-

ella planering.  

 

- Verksamheterna A och U använder båda styrmodellen Lean och an-

vänder även systemstödet HFM (hyperion Financial Management) för 

deras finansiella planering.  

 

- Verksamheterna C, E och L använder alla styrmodellen balanserad 

styrkort och använder även systemstödet Cognos.  

 

- Tre utav fem verksamheter som använder Excel använder en annan 

typ av styrmodell, än de styrmodeller som har namngetts som alterna-

tiv.  

 

Gemensamma styrmodeller och hur ofta finansiella uppföljningar genomförs:  

(Tabellerna 6 & 11 finns att se inom bilaga E) 

 

- 90 % utav alla verksamheter som har valt att använda balanserad styr-

kort följer upp sina finansiella och operativa planer månadsvis.  

 

- Två av sex verksamheter som använder Lean följer upp sina finansiella 

planer kvartalsvis.  
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- Två utav tre verksamheter som använder styrmodellen TQM följer upp 

sina finansiella planer månadsvis.  

 

- 100 % av alla verksamheter som använder styrmodellen ABC följer 

upp sina finansiella planer månadsvis.  

 

- Fyra utav sex verksamheter som använder Lean följer upp sina finan-

siella planer månadsvis.  

 

- Sex utav sju verksamheter som använder en annan modell inom deras 

styrmodell följer upp sina finansiella planer månadsvis.  

 

- 100 % utav de verksamheter som använder COSO modellen följer upp 

sina finansiella planer månadsvis.  

 

Gemensamma styrmodeller och sättet finansiella uppföljning genomförs: 

(Tabellerna 6 & 12 finns att se inom bilaga E) 

 

- Tre av fyra verksamheter som använder Rapportering inom system 

använder balanserad styrkort.  

 

- Tre utav elva verksamheter som gör olika rapporter använder styrmo-

dellen balanserad styrkort.  

 

- Två utav fyra verksamheter som rapporterar nedifrån och upp använ-

der styrmodellen Lean. De andra två använder styrmodellen balanse-

rad styrkort.  

 

Gemensamma styrmodeller och hur ofta operativ uppföljning genomförs:  

 (Tabellerna 6 & 16 finns att se inom bilaga E) 

 

- Fem utav tio verksamheter som använder balanserad styrkort följer 

upp operativ planering månadsvis.  

 

- Två utav tre verksamheter använder styrmodellen ABC och följer upp 

sina operativa planer månadsvis.  
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- Fyra utav sex verksamheter som använder Lean följer upp sina opera-

tiva planer månadsvis.  

 

- 100 % av alla verksamheter som använder COSO modellen följer upp 

sina operativa planer månadsvis.  

 

- Verksamheterna G och R som använder styrmodellen TQM följer upp 

sina operativa planer veckovis. Alltså två utav tre verksamheter. 

 

Gemensamma styrmodeller och sättet operativ uppföljning genomförs:  

(Tabellerna 6 & 17 finns att se inom bilaga E) 

 

- Två utav tre verksamheter som rapporterar i system använder balanse-

rad styrkort.  

 

- Tre utav elva verksamheter som har möten för operativ uppföljning 

använder styrmodellen Lean.  

 

- Två utav fyra verksamheter som rapporterar uppifrån och ned använ-

der styrmodellen Lean.  

 

- Fem utav tretton verksamheter följer upp operativ planering genom att 

jämföra utfall med budget använder balanserad styrkort.  

 

• Hur ser tillämpningen av de vanligaste styrmodellerna ut?  

Tillämpningen utav de vanligaste styrmodellerna är uppdelade inom olika 

rubriker som vi kan se inom bilaga E i tabell 3. De flesta styrmodellerna 

tillämpas genom olika rapporteringar och månatliga uppföljningar.  
 
 

• Vilket verktyg/ systemstöd använder verksamheterna?  

De verktyg/ systemstöd som verksamheterna använder är väldigt olika 

eftersom det finns en stor variation utav dessa systemstöd. Inom bilaga E, 

tabell 4 kan vi se alla systemstöd för respektive verksamhet. De offentliga 

verksamheterna är röd markerade.  
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• Vilka systemstöd används?  

Det finns en stor variation utav systemstöd som verksamheterna använder sig 

av. Utifrån tabellen kan vi se att de flesta verksamheter använder Excel, men 

även Hyperion, Agresso, Cognos, SAP och Insight är ganska kända 

systemstöd.  Tabellen nedan visar systemstöden som verksamheterna 

använder; totalt finns det 13 olika systemstöd bland dessa verksamheter.  

 

 
Systemstöd/ verktyg  Antal verksamhet som 

använder 
 

HFM (Hyperion Financial Management)  3 
Agresso 2 
Cobra (SAS) 1 
SAP 2 
Access  1 
Cognos 3 
Excel 5 
Insight  2 
People Planner 1 
FDT Avance 1 
Mercur 1 
QlikViewPlanner 1 
Business Object 1 
Tabell 5 
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• Finns det skillnader i frekvensen av uppföljning mellan privat och 

offentlig sektor?  

Mellan de privata och offentliga verksamheterna kan man se skillnader inom 

både finansiell och operativ planering.  Inom figurerna 10 & 11 kan vi se att 

inom det privata näringslivet är det mer varierande planering jämförd med 
offentliga sektorn. Även en likhet som vi kan se inom både privata och 

offentliga verksamhet är att de båda följer upp sina planer månatligen som 

mest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 
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Dessa figurer, figur 12 & 13 visar hur skillnaden är mellan privata och 

offentliga verksamhet inom operativ uppföljning. Vi kan se att inom de 

offentliga verksamheterna görs det inte uppföljningar dagligen, veckovis och 

kvartalsvis vilket det görs inom de privata verksamheterna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 
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6 Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer läsaren presenteras om slutsatserna kring projektet och 
arbetets validitet och reliabilitet.  
 

6.1 Resultatets validitet och reliabilitet 

6.1.1 Resultatets validitet 
Inom en undersökning, som i detta fall, är det viktigt att tänka på begreppet 

validitet, det vill säga om man har använt rätt metod, ställt dem rätta frågorna 

som är relevant till undersökningens syfte, att arbetet som man har genomfört 

är relevant till undersökningen osv. Det är viktigt att man redan i början av 

arbetet siktar på hög validitet. Validitet delas oftast in på intern och extern 

validitet.  

 

• Intern validitet: innebär hur pass bra resultatet som man har fått fram 

överensstämmer med verkligheten, det vill säga att teorierna och resul-

tatet överensstämmer.  

 

• Extern validitet: innebär hur resultatet kan generaliseras inom andra 

miljöer och situationer [42].     

Frågornas struktur för både enkät och intervjun är baserad efter de 

frågeställningar som arbetet är uppbyggd på. Eftersom undersökningen är 

byggd utifrån frågeställningarna blir även resultatet relevant i förhållande till 

projektets ämne, det vill säga verksamhetsstyrning.  

 

Resultaten som har tagits fram inom denna undersökning visar mer en 

nulägesanalys på hur dagens företag styr och planerar sin verksamhet. På 

grund av den tidsperiod som har tagits hänsyn till inom detta projekt har det 

inte varit möjligt att ta fram de trender som finns inom verksamhetsstyrning 

till 100 %.    
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6.1.2 Resultatets reliabilitet 
Lika mycket som man pratar om validitet pratas det om reliabilitet som är 

minst lika viktig som validitet vid genomförande av en undersökning. 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig arbetet som man har genomfört är, det vill 

säga har man gjort rätt [42].   

 

Baserad på det resultat som har sammanställt utifrån enkätsvaren och 

intervjuerna kan man påstå att arbetet som genomförts är pålitlig och baserar 

sig på de teorier som finns kring ämnet. Utifrån den erfarenhet som man har 

fått utifrån undersökningen, kan man påstå att det som kan påverka arbetets 

eller rättare sagt resultatets pålitlighet är de verksamheter/ organisationer som 

man väljer att arbeta med, den metod som man väljer att genomföra 

undersökning på samt den frågeställning som man väljer att använda. Alla 

dessa faktorer kan påverka pålitligheten utav resultatet både positivt eller 

negativt beroende på hur man väljer att gå till väga.  

 

Undersökningen som har genomförts är pålitligt utifrån vad verksamheterna 

har besvarat, det vill säga genom intervju och enkätsvaren.  

 

Ifall denna undersökning skulle upprepas med hänsyn till att använda samma 

metoder som har beskrivits inom detta projekt skulle resultaten bli detsamma 

i stor sannolikhet. De aspekter som skulle kunna påverka resultatet är de 

personer man kontaktar inom respektive verksamhet för att besvara enkät och 

intervjufrågor. Om personerna som kontaktas är inom controller och 

ekonomichefs nivå blir resultatet i princip samma. Därför anses 

undersökningen som pålitlig.  

 

6.2 Diskussion kring val av metoder 
Metoden som valdes vid början av projektet var en lättrörlig metod. Denna 

lättrörliga metod hjälper att arbeta flexibelt, att enkelt kunna lägga till eller 

ändra något inom arbetet. Eftersom arbetet kunde medföra sina risker valdes 

metoden EBREM som är en ursprunglig metod från AMDA. Metoden EBREM 

valdes för att kunna identifiera dem risker som var möjliga att uppstå under 

projektets gång. Med hjälp av metoden kan riskerna identifieras och undvikas 

under projektets gång.  
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Detta projekt är uppbyggd utifrån projekttriangelns lättrörliga metod eftersom 

projektet har ett rörligt resultat. Däremot är tid och kostnad av projektet 

fastställda. Det rörliga resultatet påverkas enbart utifrån arbetets 

genomförande, det vill säga hur effektivt arbetet är.  

 

Eftersom projektet hade som mål att genomföra en undersökning för att hitta 

trender inom verksamhetsstyrning, var val av metod för undersökningen 

viktig. Till denna undersökning valdes två metoder. Metoderna är både utav 

kvalitativ och kvantitativ format. Detta för att frågorna som ställdes var både 

slutna samt öppna frågor. Undersökningsmetoderna bestod av enkät och 

intervju.  

 

Syftet med enkätfrågor var att i första läge få en grundläggande syn över hur 

varje verksamhet arbetar. Efter att ha fått den grundläggande synen skulle 

några verksamheter väljas ut för en intervju. Syftet med intervjun var att 

kunna ställa djupare frågor till respektive verksamhet. För att kunna ta fram 

de mest relevanta frågorna ur företagets perspektiv har både enkät och 

intervju frågorna diskuterats tillsammans med handledarna på företaget.   

 

Varje intervju var planerat att genomföras inom en halvtimme beroende på 

hur engagerad och utåtriktad verksamheten var. De flesta var väldigt 

engagerade och ville diskutera kring ämnet, därför blev de flesta intervjuerna 

förlängda till ungefär 40 till 70 minuter.    

 

De verksamheter som var med inom denna undersökning var både privata 

och offentliga verksamhet. Detta för att kunna se eventuella skillnader och 

likheter mellan hur verksamheterna styr och driver sin verksamhet.  

 

För att analysera resultat utav både enkät och intervju har olika diagram och 

tabeller använts för att tydliggöra resultatet. Varje fråga som har ställts har 

sammanställts och gått igenom fråga efter fråga, för att få en klarare bild 

utifrån hur verksamheten har besvarat.     
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6.3 Diskussion kring resultat 
För att kunna sammanställa hela resultatet utifrån både enkäter och intervjuer 
har hela resultatet delats inom de huvudrubriker som arbetet är uppbyggd på, 
liksom inom resultaten. 
 

• Vilka styrmodeller används och vilken/vilka är vanligast? 

Denna fråga är baserad på enkätsanalysen (se bilaga D fråga D.1.1), där de 
vanligaste styrmodellerna som används inom dagens verksamheter 
presenteras. Balanserad styrkort är en vanlig styrmodell bland många 
verksamheter eftersom det finns inbyggd inom de flesta affärssystem som 
SAP. Även Lean är väldigt vanlig styrmodell eftersom verksamheter strävar 
efter att arbeta resurssnålt.  
 
Utifrån analysen av denna fråga kan man påstå att det finns skillnader mellan 
små och stora verksamheter. Dem mindre verksamheterna använder oftast en 
egenutvecklad version utav styrmodeller medan de stora verksamheterna 
använder oftast balanserad styrkort, Lean eller ABC (aktivitetsbaserad 
kalkylering). Alltså styrmodellen som är mest vanlig för de stora 
verksamheterna är bland annat balanserad styrkort, Lean och ABC, medan 
inom de mindre verksamheterna är det mest egenutvecklad styrmodell som är 
vanligast.  
 
Varför just dessa fördefinierade alternativ av styrmodeller finns är just för att 
de är väldigt kända och de flesta verksamheterna känner till dessa 
styrmodeller mer eller mindre.   
 
 

• Finns det några samband mellan olika styrmodeller, t ex gemen-

samma begrepp, verktyg, struktur, uppföljning, rapportering etc? 

Utifrån undersökningen kan man konstatera att det finns gemensamma 
verktyg, struktur, uppföljning och rapportering kring de olika styrmodellerna. 
Detta har vi även tagit upp inom resultaten, det vill säga inom föregående 
kapitel. Däremot kan man inte inom undersökningen ta fram någon slutsats 
kring gemensamma begrepp.    
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• Hur ser tillämpningen av de vanligaste styrmodellerna ut?  

Denna fråga baserar sig på enkätsanalysen (se inom bilaga D, fråga D.1.2). 

Utifrån de svar som verksamheterna har angett kan man se skillnader mellan 

stora och små verksamheter inom tillämpning utav dessa styrmodeller. Oftast 

använder de flesta av stora verksamheterna att genom rapporteringar och 

månatliga uppföljningar tillämpa styrmodellen, medan de medelstora 

verksamheterna väljer oftast att tillämpa styrmodellerna genom affärsplan och 

genom att bryta ned mål till aktiviteter. Detta gäller både offentliga som 

privata verksamhet. Baserad på den tidsperiod vi hade att anpassa vårt arbete 

efter var det svårt att fördjupa sig inom hur varje verksamhet tillämpar de 

styrmodeller de använder sig av. Detta skulle kräva ett mer praktiskt arbete 

genom att exempelvis gå över till verksamheterna för att se närmare på hur 

deras styrmodeller tillämpas i verkligheten och hur denna process går till. 

Svaren som vi har fått från verksamheterna är mer en grundläggande syn på 

hur tillämpningen går till.  

 
 

• Vad är bra respektive dåligt med dessa systemstöd som används?  

Utifrån resultatet som vi har fått fram genom intervju och enkät kan vi se att 

det finns både positiva och negativa diskussioner kring de systemstöden som 

används inom verksamheterna. Vad verksamheterna anser som positiv är att 

systemstöden som de använder uppfyller deras behov till en viss nivå, där 

vardagsarbetet som genomförs inom verksamheten kan göras på ett smidigare 

och enklare sätt och inte behöver allt för mycket manuell hantering. Gemen-

sam nackdel som verksamheterna påpekar är att det saknas en integration 

mellan system och datalager och därför måste data överföras manuellt, vilket 

är tidskrävande.   

 

• Vilket verktyg/ systemstöd använder verksamheterna?  

Utifrån den analys som har genomförts av resultatet kan vi se att det 
finns både verksamheter som använder systemstöd och de som inte 
använder det. När vi tittar närmare på resultatet kan vi se att de mindre 
verksamheterna, det vill säga som har mindre personal använder oftast 
inte något systemstöd, istället använder de verktyget Excel, vilket inte 
anses som ett större systemstöd utifrån verksamheternas syn.  
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Enligt intervjun som genomfördes med person 1 från verksamhet X, 
menade personen att de flesta verksamheter som inte har så många 
transaktioner och inte är så stora, väljer sällan att investera inom något 
större systemstöd, utan klarar sig mestadels med verktyget Excel. 
Däremot gäller inte detta för alla mindre verksamheter, eftersom det 
kan finnas minder verksamheter som genomför många transaktioner 
och de har behovet av systemstöd [62].    
 
Utifrån resultaten som vi har fått fram från verksamheterna kan man se 
att Excel är ett vanligt verktyg som många verksamheter använder 
oavsett om de använder systemstöd eller inte. Många verksamheter som 
använder systemstöd använder även Excel som ett verktyg vid sidan 
om.  
 
Inom dagens verksamheter finns det en stor variation utav systemstöd 
och eftersom denna undersökning är bara baserad på 23 verksamheter 
kan det vara svårt att demonstrera vilken verktyg som är mest vanligast 
och mest använd, eftersom många verksamheter använder olika 
systemstöd. De systemstöd som är mest vanligast inom denna 
underökning är HFM (Hyperion Financial Management), Agresso, SAP 
och Cognos.   
 
 

• Finns skillnader mellan privat & offentlig sektor?  

Utifrån analysen av resultatet kan vi se att det finns skillnader mellan 
offentliga och privata verksamhet. De främsta skillnaderna som vi kan 
se enligt resultatet är inom både finansiell och operativ planeringen. 
Inom användning av systemstöd för finansiell planering kan vi se att 
alla offentliga verksamheter använder sig av systemstöd vilket inte alla 
privata verksamhet gör. Detta för att de offentliga verksamheterna är 
dels stora verksamheter samt att de ofta följer det som staten eller 
kommunen har sagt att dem skall göra, det vill säga följer deras villkor.  
 
Detta kan vi även se vid uppföljningen av finansiell och operativ 
planering. Inom intervjun ställdes frågan varför har ni valt denna 
periodicitet för att följa upp era finansiella och operativa planeringar? 
Svaret som de operativa verksamheterna gav betonade på att det är 
staten eller kommunen som vill ha det så.  
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Genom den jämförelse som vi har gjort inom resultatet på föregående 
kapitel kan vi se att de privata verksamheterna har en varierande 
uppföljning både inom finansiell samt operativ planering, det vill säga 
att det finns verksamheter som följer upp alltifrån dagligen till årlig 
uppföljning. Denna variation saknas inom de offentliga verksamheterna 
eftersom de antingen följer upp månadsvis, veckovis eller delår. Att det 
inte finns en stor variation kan bero på att det bara finns fyra offentliga 
verksamheter inom denna undersökning och därför kan det vara svårt 
att jämföra de med privata verksamheterna som är flera gånger mer än 
de offentliga.   
 
För att även nämna de likheter som finns mellan privata och offentliga 
verksamhet kan vi utifrån resultatet nämna att gemensamt för alla 
offentliga verksamheter är att de använder styrmodellen balanserad 
styrkort. Även inom användandet av budget och prognos kan vi se 
likheter mellan de offentliga verksamheterna, eftersom alla använder 
både budget och prognos.  
  
 
Utifrån dessa frågeställningar har även en fördjupning gjorts genom att 
ställa frågorna;  
 
Vad är skillnaden mellan verksamhetsstyrning och ekonomistyrning? 

Inom undersökningen är denna fråga väldigt viktigt och det påverkar 
även undersökningens resultat i det mån att, många verksamheter ser 
oftast inte skillnaden mellan dessa två begrepp. Utifrån undersökningen 
kan man dra slutsatsen att några verksamheter har tolkat 
verksamhetsstyrning som ekonomistyrning, vilket är lite separat från 
varandra. Verksamhetsstyrning handlar mer om hur verksamheten 
styrs och vilka verktyg och styrmodell används för att driva och styra 
verksamheten på bästa sätt. Inom intervjuerna kan man se att 
verksamheter pratar mycket om de ekonomiska aspekterna, det vill säga 
pengar och siffror.  
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Enligt Kullvén´s syn på denna fråga är att skillnaden som finns mellan 
verksamhetsstyrning och ekonomistyrning är som system och process. 
Inom verksamhetsstyrning handlar det mycket om processer och 
”visibility”, det vill säga att synliggöra processer och förstå kundens sätt 
att tänka. Inom ekonomistyrning handlar det istället mer om att ta 
ansvar och mycket mindre kommunikation mellan människor och olika 
avdelningar [68].          
 
Behöver företagens styrmodeller förändras tack vare att omvärlden/ 

näringslivet har förändrats? Vad händer med de gamla tankarna och 

styrmodellerna?  

 
Enligt den synsätt som Kullvén har, menar han att förutom att 
näringslivet och omvärlden har förändrats, har även vi människor 
förändrats. Vi människor har förändrat vår synsätt och kunskaper för att 
vi är mycket mer högutbildade idag jämförd med förut.  
 
Dessa förändringar har påverkat sättet som vi använder styrmodeller 
och även systemstöd, det vill säga att vi människor har anpassat oss 
efter dagens styrmodeller och systemstöd som har tagit i stort sätt över 
dem gamla modeller och systemstöden. Kullvén menar att de tidigare 
modeller och systemstöd finns fortfarande kvar inom flesta företag, men 
istället har deras roll förändrats i inom verksamheterna, exempelvis 
kanske budgetsystemet var en dominerande system under tidigare år, 
men idag används den som en mer underhållande del för 
planeringssystemet [68].      
      
Många verksamheter nämner att de använder Lean, men när man tittar 

närmare ser man att Lean inte egentligen används, vad beror detta på?  
 
Hugnell menar att verksamheter inför ofta ”något verktygs Lean” men 
de har oftast inte någon helhetsuppfattning om Lean. Många 
verksamheter vet inte vilken ledarskap och kultur de skall ha inom 
verksamheten och ledningen vill oftast ha snabba resultat, utan att tänka 
på de lärande principerna, att tänka långsiktigt [69].  
 
 
Finns det skillnader mellan svenska och japansk kultur, gällande Lean?  
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Skillnader kan finnas mellan den svenska och japanska kulturen, men 
när det väl kommer till användning och implementation utav Lean så 
fungerar det på samma sätt oavsett vart man befinner sig [69].  
 
Funkar de gamla styrmodellerna och systemstöden på de moderna 

verksamheterna, exempelvis moderna IT-företag?  
 
Kullvén menar att gamla modeller och systemstöd fungerar fortfarande 
inom många verksamheter, men de är mer grunden för de nya modeller 
och systemstöden. Till exempel kan man se att de kalkylsystem som 
används idag påminner mycket om de gamla metoderna. Man kan säga 
att metoderna är utgångspunkten till de mer moderna metoderna [68]. 
     

6.4 Framtida arbete  
En framtida forskning eller projekt som är relaterad till verksamhetsstyrning 

kan vara att lägga fokus på gapet mellan teori och praktik inom 

verksamhetsstyrning. Idag görs ett antal studier och forskningar kring detta 

ämne men fortfarande är kunskapen om gapet mellan praktik och teori inte 

helt tillfredsställande, det vill säga, det finns fortfarande en hel del oklarheter 

gällande detta fenomen.  De frågeställningar som skulle vara intressanta att 

forska om är bland annat;  

 

1- Vad är orsaken till att detta gap mellan teori och praktik inom 

verksamhetsstyrning har framkommit?  

 

2- Varför väljer verksamheter/ organisationer att inte använda sig av teorin 

inom praktiken?  

 

3- Hur kan gapet mellan teorin och praktiken minimeras inom verksamhet?  
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6.5 Sociala och etiska aspekter 
Under projektets genomförande har det varit situationer där man har bemött 

sociala och etiska aspekter. Dessa situationer har varit under intervju genom-

förandet och även inom enkäterna. Inom enkäten har det angetts tydligt att 

varje verksamhet som besvarar frågorna kommer att vara helt anonyma. Även 

vid intervjuerna har det meddelats om att deras intervju kommer att vara 

anonyma.  

Innan varje enkät förklarades projektets syfte och mål väldigt tydligt för de 

medverkande verksamheterna eftersom det var viktigt för de besvarande att 

veta vad enkätens syfte var.  

Under samtalet med verksamheterna i början av projektet nämndes även att 

vid arbetets slut skulle det slutliga projektet skickas till respektive verksamhet 

som har varit delaktiga inom enkäten och självklart till de som varit med på 

en intervju.       

En annan aspekt som är bra att tänka på är att förmedla verksamheterna ifall 

en inspelning skall genomföras för att de skall känna sig trygga med det de 

säger inom intervjun.  
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Bilaga A: Deltagande verksamheter  
 Denna tabell visar alla verksamheter som deltagit inom undersökningen. 
Verksamheterna som är markerade med rött text är de offentliga sektorerna.  

 

Verksamheter / 
Organisationer 

Privat / 
Offentlig 

Antal anställda Omsättning 

Verksamhet A Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet B Offentlig 100 – 500 100-500 miljoner 
Verksamhet C Offentlig 100 – 500 100-500 miljoner 
Verksamhet D Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet E Offentlig 100 – 500 1 miljard – uppåt 
Verksamhet F Privat 500 – 1000 1 miljard – uppåt 
Verksamhet G Privat 0 – 100  0 – 100 miljoner 
Verksamhet H Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt  
Verksamhet I Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet J Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet K Privat 100 – 500 500-1000 miljon 
Verksamhet L Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet M Privat 100 – 500  1 miljard – uppåt 
Verksamhet N Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet O Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet P Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet Q Privat 100 – 500 100-500 miljoner 
Verksamhet R Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet S Offentlig 500 – 1000 1 miljard – uppåt 
Verksamhet T Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet U Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet V Privat 1000 – uppåt 1 miljard – uppåt 
Verksamhet X Privat 0 – 100 0 – 100 miljoner  
 Privat = 19          

Offentlig = 
4 
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Bilaga B: Enkätsfrågor  
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Bilaga C: Intervjufrågor 
Här kan läsaren få en överblick på alla dem följdfrågor som har tagits fram 
utifrån analys av enkäterna. Eftersom varje verksamhet har svarat olika varierar 
även dem följdfrågor som skall ställas till respektive verksamhet. Exempelvis 
till verksamheter som använde systemstöd ställdes frågan om vad som är bra 
med deras systemstöd och till de verksamheter som inte använde något 
systemstöd ställdes frågan varför de inte använde systemstöd.   
 
Finansiell:  

1. Varför väljer ni att använda både budget och prognos? 

2. Hur ser ni på syftet med budget och prognos inom er verksamhet? 

3. Varför väljer ni att inte använda er av systemstöd? Finns något skäl till 

att ni idag inte använder något systemstöd? 

4. Varför använder ni just det här verktyget/ systemstödet? 

5. Hur länge har ni använt det systemstöd som ni använder idag? 

6. Hur pass bra och effektiv är systemstöden som ni använder idag? På 

vilket sätt hjälper det er? 

7. Ser ni några brister inom det ni använder idag, vad saknar ni? 

8. Varför har ni just den här periodiciteten som ni har? 

Operativ:  
1. Vad är syftet med er operativa planering? 

2. Har ni några krav kring den operativa planeringen? vad är det? 

3. Ställs det krav på uppföljningar på den operativa planeringen? 

4. Hur jobbar ni med handlingsplaner? 

5. Vem ansvarar för handlingsplanerna? Hur följs de upp? 

6. Vad är syftet med handlingsplanerna? 
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7. Använder ni rullande prognoser som t.ex. ”rullande 12”? 

8. På hur många månader lägger ni upp budget? 

Finansiell & Operativ:  
1. Varför väljer ni att göra finansiell och operativ uppföljning olika ofta? 

2. Kan ni se att resultatet av den operativa uppföljningen påverkar den fi-

nansiella eller tvärtom? 

3. Finns det något som skulle kunna förbättras inom era processer för pla-

nering, uppföljning eller systemstödet för någon utav dem?  
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Bilaga D: Djup och detaljerad analys 
av enkät och intervju resultat 
Denna analys utav resultaten genomförs efter varje fråga, det vill säga att varje fråga 
analyseras enskilt. Till denna analys finns diagram och statistik som visar en tydligare 
bild utav resultaten. Dessa diagram och statistik finns inom bilaga D.  
 
Frågorna som har ställts inom enkäten varar av;  
 
 

• D.1.1- a) Vad ingår i er styrmodell? 

Definition: En styrmodell handlar om hur en verksamhet skall styras för att 
kunna uppnå dem mål som man har satt upp inom verksamheten.  
 
Utifrån vad verksamheterna har besvarat kring frågan, ”Vad ingår i er styrmodell?” ser 
vi att majoriteten använder balanserad styrkort. Balanserad styrkort som även diskute-
ras inom teorin är en välkänd metod som många verksamheter väljer att använda. 
Därefter kommer den andra väl omtalade metoden, Lean-konceptet, som används utav 
6 verksamheter inom denna undersökning. Enligt resultatet ser vi att ABC, TQM och 
COSO-modellen inte används lika mycket/ ofta som Lean och Balanserad styrkort 
bland dessa verksamheter. Däremot ser vi att ingen av verksamheterna använder sig av 
BPR. Detta är mer för att BPR handlar om att ”reengineera” [9 s.477] som vi tidigare 
pratade om inom teorin, det vill säga att alltid börja om från nytt och inte använda dem 
tidigare aktiviteter och processerna som man har inom sin verksamhet. En annan 
nackdel var att BPR inte involverade personalen inom arbetsprocesserna eller rättare 
sagt inom förbättringsprocesserna, vilket är en viktig faktor inom dagens verksamheter 
eftersom det leder till ett effektivt arbete.  
 
När vi studerar resultatet kan vi se att antalet verksamheter som använder dessa 
metoder är betydligt fler än dem som har deltagit. Detta beror framförallt på att många 
verksamheter använder flera metoder, som exempelvis verksamheterna; A, B, C, E, I, 
N, R, S.  

 
• D.1.1- b) Om annat, vänligen specificera? 

Utöver dessa metoder som har nämnts, finns det verksamheter som använder andra 
metoder utöver dem benämnda metoderna. Dessa metoder är antingen metoder som 
verksamheterna själva har utvecklat eller metoder som är specifika samt anpassad just 
för den verksamheten. Utöver dessa metoder finns det även en verksamhet som 
använder miljöledningssystemet ISO 14001, vilket inte har en stark koppling till dem 
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övriga metoderna som har nämnts. Det finns även en verksamhet som nämnt att dem 
använder sig av resultaträkning och nyckeltal som en metod inom styrmodellen. 
Utifrån den teori som jag har fått kan jag konstatera att resultaträkning och nyckeltal 
inte är en riktig metod inom styrmodellen, utan är mer en beräkningssätt för att visa 
bland annat verksamhetens intäkter och kostnaders. Metod inom det syfte som jag vill 
utrycka det riktar sig till verksamhetsstyrningen, det vill säga metoder som gör det 
enklare och skapar en bättre förutsättning för att bedriva en verksamhet.     

 

• D.1.2- På vilket sätt tillämpas styrmodellen? 

Definition: Hur/ på vilket sätt används de metoder som ni använder inom 
styrmodellen?  
Frågeställningen innebär hur verksamhet använder dessa metoder som har nämnts 
tidigare, exempelvis Lean, Balanserad styrkort, inom sin styrmodell. Svaren kring 
denna fråga sammanställdes genom att använda rubriker där gemensamma svar 
placerades under respektive rubrik, vilket man kan si inom bilaga D under respektive 
fråga.   
 
Utifrån dessa svar kan vi konstatera att verksamheterna arbetar någorlunda lika, men 
ändå finns skillnader inom deras arbetssätt. Några väljer att genom rapporteringar som 
görs månatligen tillämpa styrmodellerna, medan andra gör det genom deras affärsplan 
som dem sätter upp. Vanligtvis utifrån dem verksamheter som arbetar med affärspla-
ner kan vi se att affärsplaner läggs upp flera år framåt, det vill säga att man gör en 
affärsplan varje år men planerar för ett antal år framåt. Det finns några som väljer att 
bryta ned huvudmålet inom olika aktiviteter för att målet skall uppnås. Det finns även 
en verksamhet som använder sig av PDCA (Plan, Do, Check, Act), vilket är ett schema 
för förbättringsarbete.     

 

• D.1.3- a) Vilka delar ingår i er finansiella planering? 

Definition: Finansiell planering handlar mer om verksamhetens framtida 
värdering eller rättare sagt planering. För att dessa planeringar skall kunna 
uppnås på bästa sätt görs det även operativa planeringar som handlar mer om 
dem vardagliga planeringarna för att kunna konstatera och bocka av att man 
är på rätt väg för att uppnå dem finansiella planeringarna. Inom dem 
finansiella planeringarna ingår två huvud-delar, det vill säga Budget och 
Prognos. Begreppen budget och prognos handlar mer om hur ofta man följer 
upp sina finansiella planer. Traditionellt sätt är att man lägger budget på ett år 
och prognoserna lite oftare.    
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Inom den finansiella planeringen ingår oftast budget och prognos som huvud-
delarna, däremot kan även affärsplanen ingå i den finansiella planen som även 
vissa verksamheter har nämnt. Resultatet av dem verksamheter som har svarat 
på alternativen; budget, prognos eller annat kan studeras inom bilaga D.4. 
Utifrån analysen utav denna fråga kan jag påstå att både budget och prognos är 
lika kända i förhållande till varandra.  
 
Vi kan se att majoriteten utav verksamheterna har valt att använda både budget 
och prognos. Vi kan även se att några verksamheter har valt att enbart arbeta 
med budget eller prognos. Utifrån teorin och den tolkningen utav budget och 
prognos kan jag påstå att oftast väljer man att arbeta med enbart med prognoser 
eftersom det händer mycket inom verksamheten som man måste följa upp, 
vilket man gör genom prognoser.  
 
Utifrån Kullvén´s syn på detta, arbetar man enbart med prognoser och 
utelämnar budgeten eftersom man genomför mer allvarliga bedömningar, vilket 
man namnger som prognos [68].      
 

• D.1.3- b) Om annat, vänligen specificera? 

Utöver dem verksamheter som arbetar med antingen budget eller prognos eller 
båda två, finns det verksamheter som arbetar med affärsplaner. Affärsplaner 
som tidigare tagits upp, är dem planeringar som genomförs för det 
affärsmässiga arbetet inom verksamheten för att kunna på bästa möjliga sätt 
uppnå affärsidén.    
 

• D.1.4- Om både prognos och budget används, hur förhåller de sig till 
varandra? 

Definition: Syftet med frågan är att få fram hur ofta verksamheter använder 
budget och prognos, exempelvis att man väljer att följa upp budget årsvis och 
prognos månadsvis.   
 
Denna fråga är som man förstår mer riktad till dem verksamhet som använder 
både budget och prognos inom deras finansiella planering. Eftersom svaren är 
angett i text, blir det lättare att använda rubriker som föregående fråga med 
styrmodellerna. Genom att studera svaren kan vi se att några verksamheter 
arbetar tvärt emot varandra, det vill säga att några lägger upp sin budget för ett 
år och genomför prognoser allt oftare, där andra verksamheter lägger upp 
prognos på ett år och genomför budgeten allt oftare. 
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Detta är olika sätt som man väljer att arbeta med inom den finansiella 
planeringen men det har sin grund inom vad verksamheten arbetar med samt 
vad det är för verksamhet. Man kan även dra slutsats om att olika verksamheter 
har sin egen definition och tolkning på vad budget och prognos är inom deras 
verksamhet.   
 

• D.1.5- a) Använder ni systemstöd för finansiell planering? 

Definition: Inom den finansiella planeringen finns det många olika systemstöd. 
Syftet med dessa systemstöd är att göra arbetet enklare och effektivare. 
Exempel på dessa systemstöd kan vara; QlickPlanner, Cognos osv. Här 
beräknas även Excell inom flesta fall som ett systemstöd eller verktyg för att 
underlätta arbetet.      
 
Utifrån denna fråga kan vi konstatera att majoriteten av verksamheterna 
använder sig av systemstöd eller ett verktyg inom sin finansiella planering.   
Utav dem verksamheter som har svarat Ja, det vill säg att dem använder 
systemstöd inom deras finansiella planering ser vi att majoriteten använder 
någon typ av systemstöd.   
 

• D.1.5- b) Om ja, vilket? 

Utifrån dessa svar kan man dra slutsats på att det mest vanliga systemstödet som 
många verksamheter väljer att använda är bland annat; HFM från Oracle, 
Agresso från Unit4 Agresso, och People planner från Deltek.   
 

• D.1.6- Hur ofta görs finansiell uppföljning? 

Definition: Syftet med denna fråga är att få fram hur många gånger varje 
verksamhet genomför sin finansiella uppföljning under ett år. Det kan vara allt 
från dagligt till delår och årligt uppföljning som man väljer att följa upp.   
 
Utifrån svaren som vi har fått, kan vi se att många verksamheter väljer att följa 
upp sina finansiella planeringar månadsvis. Det finns få verksamheter som 
väljer en annan periodicitet för uppföljning av finansiella planer.  
 
Genom en jämförelse som har genomförts mellan offentliga och privata 
verksamhet inom uppföljning av finansiell planering, kan man dra slutsatsen att 
majoriteten inom både offentliga och privata verksamhet väljer månadsvis 
uppföljning av finansiell planering.  
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• D.1.7-På vilket sätt görs den finansiella uppföljningen? 

Definition: Syftet med denna fråga är att se hur dem olika verksamheten väljer 
att följa upp sina finansiella planer, det vill säga hur varje verksamhet 
genomgår dem finansiella planerna. Detta kan vara alltifrån möten, 
rapporteringar eller att man rapporterar antingen uppifrån och ned eller 
nedifrån och upp, det vill säga, antingen från ledningen och ner till personal, 
eller från personal till ledningen.   
 
Svaret på denna fråga har uppdelats under respektive rubrik. Utifrån svaren som 
vi har fått in kan vi tydligt se att de flesta verksamheterna väljer att göra 
finansiell uppföljning genom olika rapporter och möten. Inom denna fråga var 
svaren ibland otydliga och fick därför tolkas utifrån egen uppfattning och 
tankesätt. Utifrån svaren kan vi konstatera att dem flesta väljer att följa upp den 
finansiella planeringen via möten och rapporteringar som man genomför.   
 

• D.1.8- a) Vilka delar ingår i er Operativa planering? 

Definition: Operativ planering handlar mer om det vardagliga arbetet, det vill 
säga att man planerar mer kortsiktigt. Detta för att kunna hela tiden konstatera 
att man befinner sig inom rätt väg för att till sist kunna uppnå den finansiella 
planeringen enligt planen. Inom den operativa planeringen ingår oftast 
verksamhetens vision, mål, aktivitet, handlingsplan, affärsplan och mått. Syftet 
med vision är att visa en översikt utav framtida tillstånd. Inom visionen ingår 
oftast ett antal mål som man arbetar efter. För att kunna uppnå dessa mål bryts 
dem oftast ned till olika aktiviteter, exempelvis inom metoden ABC kalkylering 
förekommer det att man bryter ned sina mål inom olika aktiviteter. Med 
aktiviteter menar man dem uppgifter eller arbeten som man skall genomföra, 
exempelvis konsultuppdrag. Att kunna mäta dem olika aktiviteterna som finns 
inom verksamheten är väldigt viktigt, därför används mått inom den operativa 
planeringen. Slutlige, handlar handlingsplaner om hur man tar sig till målet, 
det vill säga hur man går till väga får nå dem uppsatta målen.      
 
När vi pratar om den operativa planeringen menar vi den mer vardagliga 
planeringen för vad verksamheten gör. Operativ planering genomförs oftare i 
förhållande till den finansiella planeringen.  Detta för att kunna kontrollera och 
se vart verksamheten befinner sig gentemot dem mål som man har satt upp 
inom det finansiella perspektivet [39].  
 
Utifrån dem svar vi har fått, kan man dra slutsatsen att dem flesta verksamheter 
väljer att ha mål, handlingsplaner och aktiviteter inom sin operativa planering. 
Utifrån min tankesätt, vill jag påstå att verksamheterna har valt dessa eftersom 
dem hänger ihop och är sammankopplade på något sätt.  
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När man har mål, har man oftast aktiviteter eftersom målen bryts ned till olika 
aktiviteter. Handlingsplaner kan man se som en mapp som håller ihop 
aktiviteter och mål. Eftersom handlingsplaner beskriver vägen till målet och 
aktiviteter är det man utför för att komma fram till målen.   
 

• D.1.8- b) Om annat, vänligen specificera? 

Dem verksamheter som har valt något annat, använder bland annat nyckeltal 
och strategier för att nå sina mål och affärsplaner. Inom den operativa 
planeringen ingår ett flertal delar där verksamheter oftast väljer ut och använder 
några utav dem. Nyckeltalen handlar om att förstå sin verksamhet och dess 
utveckling på ett bättre sätt. Detta genom att ha en överblick på bland annat 
omsättningen och avkastningen inom verksamheten. Däremot handlar strategier 
om hur man bör tänka och vad man bör utföra för att uppnå verksamhetsmålen.       
 

• D.1.9- Hur förhåller sig vision och mål till varandra? 

Definition: Syftet med denna fråga är att få fram hur verksamheterna 
definierar begreppen vision och mål samt vad det innebär och har för mening 
inom deras verksamhet.  
 
Utifrån svaren kan vi konstatera att många verksamheter har en gemensam 
uppfattning och definition utav vision och mål. För att få en tydligare bild har 
även vid denna fråga använts rubrikuppdelning, där svaren är placerad under 
respektive rubrik. Utifrån dem svar som vi har fått, kan vi konstatera att dem 
flesta verksamheter definierar vision och mål som det egentligen är inom teorin, 
men vilket inte stämmer inom verkligheten. Att det inte stämmer inom 
praktiken eller rättare sagt verkligheten inom en verksamhet beror främst på att 
man inte riktigt vet hur det går till, utan man arbetar som man alltid har gjort 
inom verksamheten.  
 

• D.1.10- Hur ofta görs Operativ uppföljning? 

Definition: Syftet med frågan är att se hur ofta varje verksamhet genomför 
uppföljning utav den operativa planeringen inom sin verksamhet.  
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Utifrån analysen ser vi även här att majoriteten utav verksamheten väljer att 
följa upp månadsvis inom den operativa uppföljningen. Detta inkluderar både 
privata och offentliga verksamhet. För att se eventuella skillnader och likheter 
görs det en jämförelse mellan offentliga och privata verksamhet inom 
uppföljning av operativ planering. Enligt den tidigare jämförelsen som vi 
utförde mellan offentliga och privata verksamhet inom uppföljning av finansiell 
planering kan vi även här se likheter här, det vill säga att majoriteten väljer 
månadsvis oavsett operativ eller finansiell planering.  
 
För att gå lite djupare gör vi även en jämförelse mellan Operativ och Finansiell 
uppföljning, där både privata och offentliga verksamhet existerar. Utifrån den 
analysen kan vi se att även här dominerar den månatliga uppföljningen både 
inom finansiell samt operativ planering. En liten skillnad som man ändå lägger 
bemärkelse till inom dem offentliga verksamheten är att dem följer upp även 
tertial och årligen inom de operativa planeringarna. Däremot inom den 
finansiella planeringen görs uppföljningen mestadels månadsvis, men även 
veckovis förekommer.  
 
En sista jämförelse görs mellan, Operativ och Finansiell uppföljning inom de 
privata verksamheterna. Utifrån denna jämförelse kan vi se att inom de privata 
verksamheterna är det mer varierat och utbrett, det vill säga att man följer upp 
antingen dagligen, veckovis, månadsvis osv. Däremot inom den offentliga 
verksamheten är det mest månadsvis eller delårs uppföljning som man väljer att 
genomföra.  
 
Utifrån denna analys är det viktigt att ta bemärkelse till att de offentliga 
verksamheterna är endast fyra verksamheter, jämförd med de privata som är 
betydligt mer. Därför kan det bli svårt att utifrån dessa fyra verksamheter 
bedöma de offentliga verksamheterna. 
 
Sammanfattningsvis vill jag säga att månatlig uppföljning känns som en 
standard för många verksamheter och utifrån offentliga och privata verksamhet 
tycker jag att privata har mer varierat uppföljning i förhållande till dem 
offentliga verksamheterna.    
 

• D.1.11- På vilket sätt görs operativ uppföljning? 

Definition: Syftet denna fråga är att som tidigare inom den finansiella 
uppföljningen, få veta hur verksamhet väljer att följa upp sina operativa 
planeringar.    
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Denna fråga har uppdelats inom olika rubriker, liksom andra textbesvarande 
frågor. Utifrån analysen av denna fråga kan vi få en överblick på hur dem flesta 
verksamheterna väljer att följa upp sin operativa planering på. Återkoppling till 
frågan som ställdes ”på vilket sätt görs finansiell uppföljning?” kan vi se 
likheter, det vill säga att även inom operativ uppföljning väljer dem flesta 
verksamheter att genom möten följa upp dem operativa planerna.  
 
En skillnad som vi kan lägga bemärkelse här, är att många följer upp även 
genom att jämföra utfall med budget. Detta menas att utfallet, det vill säga den 
vardagliga planeringen eller arbetet jämförs med helhetsplaneringen, det vill 
säga budgeten.  
 

• D.1.12- Hur förhåller sig de finansiella och operativa planerna till 
varandra? 

Definition: Syftet med denna fråga är att se ifall dem finansiella och operativa 
planerna har någon typ av förhållande till varandra, det vill säga är dem 
beroende av varandra, är dem separerade från varandra eller har de någon 
slags koppling till varandra? 
 
Utifrån analys utav svaren ser vi att verksamheterna definierar finansiell och 
operativ planering ungefär lika.  Vi kan se att majoriteten utav verksamheterna 
definierar det som att dem hänger ihop och är kopplad till varandra. Däremot 
finns det verksamheter som definierar det helt tvärtom, det vill säga att 
operativa och finansiella mål hänger inte ihop.  
 
Detta visar att det finns olika arbetssätt inom verksamheter, som beror framför 
allt på vad verksamheten arbetar med. Utöver dessa verksamheter som använder 
både operativ och finansiell planering men definierar det olika, finns det även 
verksamheter som inte arbetar med operativ planering. Istället arbetar dem 
enbart med finansiellt. Men detta kan bland annat bero på att dem personer som 
har besvarat dessa enkäter har varit på en för hög nivå för att kunna se de 
operativa planeringarna, vilket är mer vanligt på mellan nivån inom 
verksamheterna.   
 

• D.1.13- Hur förhåller sig uppföljning av de finansiella och operativa pla-
nerna till varandra? 

Definition: Syftet med denna fråga blir, när verksamheterna skall följa upp 
sina operativa och finansiella planer, finns det då någon koppling mellan dem 
uppföljningarna, görs dem på samma sätt, görs dem samtidigt? Osv.   
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Utifrån svaren som vi har fått in inom denna fråga, kan vi se att dem flesta som 
på den tidigare frågan ” Hur förhåller sig de finansiella och operativa planerna 
till varandra?” svarade att finansiell och operativa planer hänger ihop, har även 
här svarat samma, att dem hänger ihop.  
 
Utöver dessa verksamheter finns det en verksamhet som har svarat olika. På 
föregående fråga har verksamheten svarat att dem hänger ihop, men inom denna 
fråga har samma verksamhet besvarat tvärtom, att dem inte hänger ihop. 
Eftersom denna analys baserar sig väldigt mycket på egen tolkning, kan jag se 
det som att verksamheten som valt olika, menar att finansiell och operativ 
planering hänger ihop i förhållande till varandra, men när det kommer till 
uppföljningen så följs dem inte upp på det sätt att dem hänger ihop, utan det ena 
tidigare än det andra. Detta svar skulle egentligen passa bättre under rubriken 
”finansiella uppföljningar sker oftare än de operativa uppföljningarna, men 
nästan samma”.   
 
Verksamheterna har även beskrivit att uppföljningen bland annat genomförs 
med hjälp av Lean, eller bryts det ner till olika aktiviteter. Någon verksamhet 
har beskrivit att dem finansiella planeringarna följs upp oftare än dem operativa 
planeringarna. Detta är mer baserat på vad verksamheten gör och mycket utifrån 
verksamhetens val. Ibland följer man upp finansiella planerna, det vill säga dem 
framtida planerna oftare än dem operativa planerna, vilket är dem mer 
vardagliga och kortsiktiga planerna.    
 

• D.1.14- Gör en bedömning av hur väl planeringsprocess, uppföljnings-
process och systemstöd fungerar, (sätt betyg 1-4, där 1=lågt och 4=högt)? 

Definition: Syftet med denna frågeställning är att få en översyn på hur olika 
verksamheter betygsätter sina processer och systemstöd som dem använder 
inom både operativ och finansiell perspektiv.  
 
Utifrån de betyg som verksamheterna har tilldelat sin planeringsprocess, 
uppföljningsprocess och systemstöd kan vi se hur verksamheterna tycker om 
sina processer och systemstöd som de använder för tillfället. För att få en bättre 
förståelse och kunna enklare jämföra har ett medelvärde för processerna och 
systemstödet räknats ut, där medelvärdet för uppföljningsprocess är högst i 
förhållande till planeringsprocessen och systemstödet inom den finansiella 
planeringen.  
 
Detta visar att majoriteten av verksamheterna tycker att deras 
uppföljningsprocess fungerar bra, eller rättare sagt bättre än deras 
planeringsprocess och systemstöd.   
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Genom att jämföra medelvärdet utav finansiell och operativ planering, kan vi 
konstatera att resultaten är väldigt nära varandra, det vill säga att 
verksamheterna tycker att planeringsprocess, uppföljningsprocess och 
systemstödet är ungefär samma inom både finansiell och operativ planering.  
 

Frågorna som har ställts inom intervjun varar av:  
Efter sammanställning och analys utav enkätsvaren, arbetades fram ytterligare 
frågor som nu var följdfrågor baserad på enkätsvaren. Dessa följdfrågor ställdes 
genom intervju med respektive verksamhet. Analys utav intervjusvaren kommer 
att genomföras som enkätsvaren, det vill säga efter varje fråga som ställdes 
under intervjun. Intervjufrågorna är uppdelad inom olika delar bestående av; 
Finansiell, Operativ, Finansiell & Operativ (kopplingen mellan dem).   
 
 

Finansiellt avsnitt 
• D.2.1- Varför använder ni just det här verktyget? 

Definition: Syftet med denna fråga är att veta vad som är bra med just det/ dem 
systemstöd som man har valt inom sin verksamhet. Denna fråga är riktad till 
dem verksamheter som tidigare nämnt att dem arbetar med systemstöd. Dessa 
verksamheter är, verksamhet B, C, F, I, P och N.  
 
Utifrån svaren vill jag påstå att alla verksamheter som använder ett systemstöd 
har valt det efter ett gemensamt syfte, att det skall vara flexibel, användarvänlig 
och lättanvänd. Verksamheterna F och P menar att dem valt att implementera 
just det systemstödet som dem idag använder, för att det fungerar både bra och 
effektivt och uppfyller deras behov.  
 
Verksamhet N har valt sitt systemstöd utefter en bedömning bland andra 
systemstöd, som bland annat Cognos och Hyperion. Systemstödet som dem valt 
att använda behöver inte något större konsulthjälp och kan klaras mestadels på 
egen hand. Även priset skiljer sig någorlunda i förhållande till dem andra 
systemstöden.  
 
Verksamheten B menar att systemstödet som dem idag använder ger stöd inom 
deras finansiella och operativa styrning. Däremot för deras budget använder 
dem sitt egenutvecklade program som är genomförd inom Excell.  
Verksamheten C menar att systemstödet som dem använder hjälper dem inom 
budget och prognos.  
 
Verksamheten I använder tre olika systemstöd som i sig är väldigt bra och 
effektiva. Dem tre olika systemen har nästan samma funktionalitet, men man 
väljer att använda dem till olika arbeten, till exempel använder man Cognos för 
konsolidering och Hyperion till rapport och planering.        
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Verksamhet E använder systemstöd för sina resultatrapporteringar och 
ekonomiska planeringar. Dem använder även en egenutvecklad modell av 
Excell för att genomföra sina likvidmässiga planeringar.  
 

• D.2.2- Varför väljer ni att inte använda något systemstöd? Finns det nå-
got skäl till att ni idag inte använder något systemstöd? 

Definition: Syftet med denna fråga är att se vilka faktorer som påverkar 
verksamheter att dem inte väljer att använda något systemstöd. Denna fråga är 
riktad till dem verksamheter som inte använder något systemstöd. Dessa 
verksamheter är; verksamhet X.   
 
Verksamhet X har valt att inte använda något systemstöd på grund olika 
faktorer. Dessa faktorer varar av att det är dels en liten verksamhet som har 
väldigt få transaktioner, få kostnadsslag och få projekt. Eftersom det inte är 
många transaktioner och projekt inom verksamheten kan allting genomföras 
inom Excell. Återkoppling till det vi sade inom teoridelen är Excell ett väldigt 
bra verktyg när det gäller mindre verksamheter, vilket i detta fall stämmer bra.    
 

• D.2.3- Hur länge har ni använt det systemstöd som ni använder idag? 

Definition: Syftet med denna fråga är att få en bild av den tidsperiod som 
verksamheterna har använt systemstöd.  
 
Det som är gemensamt för alla dessa verksamheter som använder systemstöd 
idag är att dem antingen haft ett annat eller samma systemstöd under flera år. 
Verksamheterna C och P har alltid haft någon typ systemstöd, men att dem har 
bytt och uppdaterat systemen under åren.  
 
Verksamheterna E och F har använt systemstödet som dem idag använder sedan 
tio till femton år tillbaka. Verksamheterna B och I har använt systemstöd väldigt 
länge och verksamhet N har använt systemstöd sedan 5 år tillbaka.     
 

• D.2.4- Hur pass bra och effektiv är systemstödet som ni använder idag? 
På vilket sätt hjälper det er? 

Definition: Frågan innebär att få en översikt på vilka positiva faktorer det 
finns inom den/ dem system som verksamheterna använder. Denna fråga är 
enbart riktad till verksamheter som använder systemstöd. 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

Bilaga D: Djup och detaljerad 

analys av enkät och intervju 

resultat 

2013-06-20 
 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

99 

Verksamhet C, F, I och P tycker att systemstöden som dem använder fungerar 
bra, effektivt och att det förenklar väldigt mycket exempelvis inom budget. 
Verksamhet B anser att systemet hjälper dem och är väldigt effektivt särskilt 
inom den finansiella och operativa styrningen, genom att den till exempel har 
tidsredovisningar över nedlagd tid. Verksamhet N menar att systemet som dem 
har är ganska bra.  
 

• D.2.5- Ser ni några brister inom det ni använder idag, vad saknar ni? 

Definition: Syftet med frågan är att se ifall systemen som verksamheten 
använder fungerar efter deras önskemål eller rättare sagt uppfyller deras behov 
eller inte. Denna fråga är riktad till dem verksamheter som använder 
systemstöd.  
 
Många verksamheter som verksamhet P, C och E tycker att deras systemstöd 
som dem använder idag fungerar bra. Däremot verksamheterna B, F, N, och I 
tycker att det finns några brister som dem skulle kunna förbättra. Verksamhet B 
tycker att budgetstödet och internredovisningsmodellen som dem använder är 
svårgripbar för många inom verksamheten, vilket kan förenklar och bli enklare 
att använda och förstå.  
 
Verksamhet N och F tycker att det finns brist inom kopplingen mellan data och 
systemet, att en integration mellan dem skulle underlätta mycket. Verksamhet I 
tycker inte att det är brist inom själva systemen, men att det finns så många 
system som klarar av samma saker kan vara en nackdel, det vill säga att man 
istället använder bara en eller två systemstöd.   
 

• D.2.6- Varför har ni just den här periodiciteten som ni har? 

Definition: Frågan innebär vilken period verksamheterna har valt för 
uppföljning inom finansiella planer.   
Majoriteten av verksamheterna väljer att följa upp sina finansiella planeringar 
månatligen, detta för att det händer så mycket inom verksamheten att det 
verkligen behövs en månadsvis uppföljning för att kunna sammanställa sina 
planer och det som verksamheten har genomgått tills dess.  
Några verksamheter genomför sin uppföljning även veckovis, som exempelvis 
verksamhet E och N. Verksamhet E följer upp de finansiella planerna så ofta 
eftersom dem måste rapportera det till deras bank, vilket är utanför sin 
verksamhet, alltså externt.  
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Däremot följs dem interna planerna månatligen, vilket är för deras egen 
verksamhet. Verksamhet N har mycket försäljningar inom verksamheten och 
därför måste en veckovis uppföljning genomföras. Även verksamhet X befinner 
sig inom en liknande situation som verksamhet E, att dem måste rapportera till 
andra verksamheter vilket dem gör oftare för att det händer mycket inom dem 
verksamheterna som är egentligen externa. Däremot görs det en månadsvis 
uppföljning internt.   
 
Verksamheterna B och C som är offentliga gör en mer formell uppföljning över 
längre perioder som kvartalsvis och varje sex månader, men även mindre 
formella under mindre perioder, som månadsvis.   
 

• D.2.7- Varför väljer ni att använda både budget och prognos? 

Definition: Syftet med fråga är att se vad anledningen är att man använder 
budget och prognos.  
 
Verksamhet E och X menar att prognosen som dem genomför täcker över 
budgeten, eftersom dem sätter en budget för ett år och sedan gör dem prognoser 
exempelvis två gånger om året. När den första prognosen genomförs så täcker 
den budgeten och då blir prognosen mer trovärdig än budgeten. Men ändå gör 
man både budget och prognos för att med budget få en helhets planering över 
kommande år och sedan lite kortsiktigare planeringar genom prognoser. 
Verksamhet I och P menar i princip samma som verksamhet E och X, att man 
gör budget för att få en långsiktig plan och sedan prognos för att uppdatera det 
långsiktiga planen.  
 
Verksamhet C är en offentlig verksamhet och eftersom den bestäms utav 
kommunen, måste dem genomgå både budget och prognos enlig kommunens 
bestämmelse.  
 
Verksamhet N tycker att budget och prognos inte riktigt är kopplad till 
varandra. Detta för att budgeten är kopplad till affärsplaner och handlingsplaner, 
vilket inte prognosen är.  
 

• D.2.8- Varför väljer ni att bara använda budget och inte prognos? 

Definition: Syftet med frågan är att se varför verksamheten har gjort detta val.  
 
Verksamhet F menar att dem har arbetat med prognos tidigare, men eftersom 
prognos och budget täcker över varandra och att det är mycket tidskrävande 
med prognoser bestämde verksamheten att enbart använda budget.   
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Operativt avsnitt 
• D.2.9- Vad är syftet med er operativa planering? 

Definition: Frågan innebär vad som är bra med operativ planering, varför 
man använder det.  
 
Utifrån denna fråga kan man se att det finns varierande svar från varje 
verksamhet. Verksamheterna E, F, N, P och X menar att den operativa 
planeringen behövs för att kunna planera mål och aktiviteter inom 
verksamheten. Verksamhet X menar att genom operativ planering vill dem 
maximera avkastningen på dem investeringar som dem genomför inom andra 
verksamheter. Verksamhet B menar att dem vill hålla sina kostnader och därför 
är operativ planering viktigt. Verksamhet C menar att med operativ planering 
kan dem följa upp sina planer, vilket dem gör med styrkortsmodeller.  
 

• D.2.10- Har ni några krav kring den operativa planeringen? Vad är det? 

Definition: Syftet med frågan är att se vilka krav det kan finnas för operativ 
planering.  
 
Gemensamt för alla verksamheter är att alla har krav kring sin operativa 
planering. Däremot skiljer sig typen av krav mellan varje verksamhet väldigt 
mycket. Detta är för att verksamheterna arbetar med olika saker.  
 
 

• D.2.11- Ställs det krav på uppföljningar på den operativa planeringen? 

Definition: Frågan innebär vilka krav det finns för uppföljningen av operativ 
planering.  
 
Även här kan vi se en gemensam struktur mellan alla verksamheter, vilket är att 
alla har krav inom deras uppföljning utav den operativa planeringen. Exempel 
på krav som verksamhet X har är, hur har produktutvecklingen gått osv. Många 
verksamheter ställer krav på att följa upp dem operativa planerna ett antal 
gånger, som verksamhet N och C.  
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• D.2.12- Hur jobbar ni med handlingsplaner? 

Definition: Syftet är att se hur verksamheter arbetar med handlingsplaner.  
 
Inom denna fråga har bland annat verksamheter svarat att deras handlingsplaner 
är som deras affärsplaner och operativa planer. Några verksamheter har även 
beskrivit handlingsplanerna som arbetet med budgeten. Dem offentliga 
verksamheten som verksamhet E och C har beskrivit syftet med handlingsplaner 
att det är dem planer som dem får utav staten eller kommunen, det vill säga dem 
mål som verksamheten måste uppfylla och följa.    
 

• D.2.13- Vem ansvarar för handlingsplaner? Hur följs de upp? 

Definition: Frågan innebär vem som utför handlingsplanerna.  
 
Verksamhet E, F och P har besvarat att det är enhetscheferna som är ansvariga 
för handlingsplanerna. Inom verksamhet C är det förvaltningscheferna som har 
ansvar för handlingsplanerna. Inom verksamhet N är det funktionschefen som är 
ansvarig för handlingsplanerna.   
 

• D.2.14- Vad är syftet med handlingsplaner? 

Definition: Frågan innebär vad är bra med att arbeta med handlingsplaner 
 
Utifrån vad verksamheterna har besvarat menar alla att syftet är att nå målen 
och säkerställa att aktiviteterna som finns inom verksamheterna genomförs.   
 
 

• D.2.15- Använder ni rullande prognoser som t.ex. ”rullande 12”? 

Definition: Frågan innebär om rullande prognoser, det vill säga prognoser 
som görs rullande varje månad genomförs eller inte.  
 
Verksamhet N är den enda verksamheterna som använder rullande prognoser.  
 

• D.2.16- På hur många månader lägger ni upp budget? 

Definition: Syftet med frågan är att dem som använder budget, hur långt fram 
planerar man sin budget.  
 
Verksamheterna E, F, C, N, P och X lägger upp budget på 12 månader och 
resterande gör rullande prognoser, det vill säga månadsvis prognos genomgång.  
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Finansiellt & Operativt avsnitt 

• D.2.17- Varför väljer ni att göra finansiell och operativ planering olika 
ofta? 

Definition: Frågan är riktad till verksamheter som gör sin finansiella och 
operativa planering olika, till exempel ena månadsvis och den andra 
kvartalsvis.   
 
Dem offentliga verksamheterna, C och E menar att det inte är riktigt dem själva 
som väljer, utan staten och kommunen som sätter dessa krav på dem. Andra 
verksamhet menar att man vill ha planering över både lång och kort sikt.  
 

• D.2.18- Varför väljer ni att göra finansiell och operativ planering lika 
ofta? 

Definition: Denna fråga är riktad till verksamheter som gör finansiell och 
operativ planering lika ofta.  
 
Verksamheter som genomför sin uppföljning lika ofta menar att dem hänger 
ihop och är kopplade till varandra och därför görs dem lika ofta, det vill säga 
tillsammans. Dessa verksamheter P och F gör finansiella och operativa planerna 
lika ofta och tillsammans.   
 

• D.2.19- Kan ni se att resultatet av den operativa uppföljningen påverkar 
den finansiella, eller tvärtom? 

Definition: Frågan handlar om ifall det resultat som man har fått fram inom 
den operativa uppföljningen påverkar eller är kopplad till den finansiella 
uppföljningen.  
 
Alla verksamheter tycker att resultat av den operativa uppföljningen påverkar 
finansiella uppföljningen. Detta för att det vardagliga arbetet är det som skall 
leda till de slutliga målen som finns inom dem finansiella planerna.  
 
 

• D.2.20- Finns det något som skulle kunna förbättras inom era processer 
för; planering, uppföljning eller systemstödet? 

 Definition: planering och uppföljningsprocess är två processer som används 
inom verksamheter, dels för att planer och att följa upp respektive planering.  
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Alla verksamheter har svarat ja inom denna fråga, och det som skulle kunna 
förbättras är olika hos olika verksamhet. Verksamhet P tycker att deras 
systemstöd skulle kunna förbättras, genom exempelvis att man kan få en 
påminnelse för dem aktiviteter som skall genomföras och även att systemet är 
integrerat med datalagret. Båda dem offentliga verksamheten, C och E tycker att 
deras planeringsprocesser måste förbättras. Verksamhet X skulle vilja förbättra 
både uppföljning och planeringsprocessen, för att kunna genomföra bättre 
planering och uppföljning för verksamheten.   
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Vad ingår i er styrmodell?

Bilaga E: Diagram och Tabell över 
resultat  
 

Frågeställning – E1 a): Vad ingår i er styrmodell? 

Figur 9 ger en grundläggande översikt på vilka styrmodeller som är 
mest respektive minst använd bland verksamheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 
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Tabell 6 visar en mer övergripande bild utav de verksamheter som 
använder dessa styrmodeller. I denna tabell kan man se vilka verksam-
heter som använder vilken modell och hur många modeller respektive 
verksamhet använder. Inom tabellen ser vi att fyra verksamheter är röd 
markerade, dessa verksamheter är de Offentliga. Inom denna tabell har 
verksamhetens storlek delats in inom fyra kategorier, det vill säga;  

Antal anställda är uppdelade inom fyra kategorier:  

0-100 = 1 

100-500 = 2 

500-1000 = 3 

1000-uppåt = 4 

Tabell 6 

 

Verksamheter/ 
organisationer 

Verksa
mhetens 
storlek 

TQM BPR ABC Balanser
at- 
styrkort 

Lean-
konceptet 

COSO-
modell
en 

Annat 

Verksamhet A 4     X  X 
Verksamhet B 2    X  X  
Verksamhet C 2    X X   
Verksamhet D 4   X     
Verksamhet E 2    X X   
Verksamhet F 3     X   
Verksamhet G 1 X       
Verksamhet H 4    X    
Verksamhet I 4   X X   X 
Verksamhet J 4 X       
Verksamhet K 2       X 
Verksamhet L 4    X    
Verksamhet M 2    X    
Verksamhet N 4   X X    
Verksamhet O 4       X 
Verksamhet P 4        
Verksamhet Q 2       X 
Verksamhet R 4 X    X  X 
Verksamhet S 3    X  X  
Verksamhet T 4        
Verksamhet U 4     X   
Verksamhet V 4    X  X  
Verksamhet X 1       X 
SUMMA:   3 0 3 10 6 3 7 
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Figur 14 visar en helhetsbild utav hur många styrmodeller varje verk-
samhet använder, eftersom många verksamheter använder flera styr-
modeller.  
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Frågeställning – E1 b): Om annat, vänligen specificera 

Tabell 2 visar vad de verksamheter som har svarat alternativet annat 

använder för modell inom deras verksamhet.  

Rubriker Gemensamma 
verksamheter 
 

Egenutvecklad modell   
 Verksamhet A 

 Verksamhet X 

En blandning utav alla nämnda modeller  
 Verksamhet D 
Arbetar med Operativ resultat  
 Verksamhet K 
Vanlig uppföljning av; omsättning, marginaler, produkt, 
kostnad… 

 

 Verksamhet M 
Resultaträkning & Nyckeltal   
 Verksamhet O 
Miljöledningssystem ISO 14001  
 Verksamhet S 

Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

Bilaga E: Diagram och Tabell 
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Frågeställning – E2: På vilket sätt tillämpas styrmodellerna? 

Tabell 3 visar en översikt på hur verksamheterna tillämpar sina styrmo-
deller som de har.  

Rubriker Gemensamma 
verksamheter 
 

Rapporteringar, månatlig uppföljning:   
 Verksamhet B 

 Verksamhet H 

 Verksamhet I 

 Verksamhet K 

 Verksamhet L 

 Verksamhet N 

 Verksamhet O 

 Verksamhet X 

 Verksamhet M 

 Verksamhet V 
Affärsplan:   
 Verksamhet C 

 Verksamhet S 
Målbilder bryts ned till aktiviteter  
 Verksamhet E 
PDCA (Plan, Do, Check, Act)  
 Verksamhet J 

Tabell 3 
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Frågeställning – E3 a): Vilka delar ingår i er finansiella planering? 

Figur 15 visar en grundläggande bild på hur statistiken ser ut mellan 
användandet utav budget och prognos inom verksamheterna.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 
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Tabell 7 visar en mer övergripande bild utav vilka verksamheter som 
använder budget eller prognos, eller både och.     
 
Företag Verksamhete

ns storlek 
Budget Prognos Annat 

Verksamhet A 4  X  
Verksamhet B 2 X X  
Verksamhet C 2 X X  
Verksamhet D 4 X X  
Verksamhet E 2 X X  
Verksamhet F 3 X  X 
Verksamhet G 1 X X  
Verksamhet H 4 X X X 
Verksamhet I 4 X X  
Verksamhet J 4 X   
Verksamhet K 2 X X  
Verksamhet L 4 X X  
Verksamhet M 2 X X  
Verksamhet N 4 X X  
Verksamhet O 4 X X  
Verksamhet P 4 X X X 
Verksamhet Q 2 X X  
Verksamhet R 4 X X  
Verksamhet S 3 X X  
Verksamhet T 4 X X  
Verksamhet U 4  X  
Verksamhet V 4 X X  
Verksamhet X 1 X X  
SUMMA:   21 21 3 
Tabell 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trender inom verksamhetsstyrning 
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Frågeställning – E3 b): Om annat, vänligen specificera: 

Tabell 8, denna tabell visar en översikt på de verksamheter som har 
andra delar inom sin finansiella planering.   
 
 
Rubriker Gemensamma 

verksamheter 
 

Affärsplaner   
 Verksamhet F 

 Verksamhet P 

Analys utav verksamhet  
 Verksamhet H 

Tabell 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trender inom verksamhetsstyrning 
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Frågeställning – E4: Om både budget & prognos används, hur förhål-

ler de sig till varandra? 

Tabell 9 är uppdelad inom olika rubriker utifrån verksamheternas svar, 
dessa verksamheter som är gemensamma är placerade under respektive 
rubrik.  
 
Rubriker Gemensamma 

verksamheter 
 

Prognos är justerad av Budget   
 Verksamhet B 

 Verksamhet E 

 Verksamhet O 

 Verksamhet G 
Prognos visar hur man uppfyller Budget:   
 Verksamhet C 

 Verksamhet S 

 Verksamhet I 

 Verksamhet V 

Budget görs per månad & Prognos per år:  
 Verksamhet D 

 Verksamhet Q 

Budget görs per år & Prognos görs oftare (varje månad):   
 Verksamhet H 

 Verksamhet M 

 Verksamhet N 

 Verksamhet P 

 Verksamhet K 

 Verksamhet L 
 Verksamhet X 
Arbetar enbart med prognoser:   
 Verksamhet R 

 Verksamhet A 

 Verksamhet U 

Tabell 9 
 
 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

Bilaga E: Diagram och Tabell 
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Frågeställning – E5 a): Använder ni systemstöd för finansiell plane-

ring? 

Tabell 10 visar en helhetsbild utav vilka verksamheter som har svarat Ja 
respektive Nej vid användning av systemstöd.  
 
Verksamhet/ Organisation Ja Nej 
Verksamhet A X  
Verksamhet B X  
Verksamhet C X  
Verksamhet D X  
Verksamhet E X  
Verksamhet F X  
Verksamhet G X  
Verksamhet H  X 
Verksamhet I X  
Verksamhet J X  
Verksamhet K X  
Verksamhet L X  
Verksamhet M X  
Verksamhet N X  
Verksamhet O  X 
Verksamhet P X  
Verksamhet Q  X 
Verksamhet R X  
Verksamhet S X  
Verksamhet T X  
Verksamhet U X  
Verksamhet V X  
Verksamhet X  X 
SUMMA:  18 5 
Tabell 10 
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Frågeställning – E5 b): Om Ja, vilket? 

Tabell 4 visar alla systemstöd som hittats bland dessa verksamheter och 
man kan även se vilka verksamheter som använder dessa systemstöd 
och vilka verksamheter som är gemensamma.  

Systemstöd/ verktyg  Gemensamma 
verksamheter 
 

HFM (Hyperion Financial Management)   
 Verksamhet A 
 Verksamhet I 
 Verksamhet U 
Agresso  
 Verksamhet B 
 Verksamhet S 
Cobra (SAS)  
 Verksamhet D 
SAP  
 Verksamhet I 
 Verksamhet K 
Cognos  
 Verksamhet C 
 Verksamhet E 
 Verksamhet L 
Excel  
 Verksamhet G 
 Verksamhet O 
 Verksamhet Q 
 Verksamhet K 
 Verksamhet E 
Insight   
 Verksamhet N 
 Verksamhet J 
People Planner  
 Verksamhet K 
FDT Avance  
 Verksamhet G 
Mercur  
 Verksamhet F 
QlikPlanner  



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
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 Verksamhet P 
Business Object  
 Verksamhet E 
Access   
 Verksamhet D 

Tabell 4 
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Frågeställning – E6 a): Hur ofta görs finansiell uppföljning? 

Figur 16 visar en helhetsbild på finansiell uppföljning bland både 
privata och offentliga verksamhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 
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Tabell 11 ger en mer detaljerad syn över hur verksamheterna följer upp 
sina finansiella planeringar och även vilka alternativ verksamheterna 
har valt, det vill säga om de har valt både månad och vecka osv.  
 

Verksamheter Dag Veck Månad Tertial Kvartal År Löpande Annat 
Verksamhet A     X    
Verksamhet B   X      
Verksamhet C   X     Delårs-

bokslut � 
Mars & 
Augusti 

Verksamhet D   X      
Verksamhet E  X       
Verksamhet F   X      
Verksamhet G   X  X    
Verksamhet H   X      
Verksamhet I   X      
Verksamhet J       X  
Verksamhet K   X      
Verksamhet L X X X      
Verksamhet M X  X      
Verksamhet N   X  X X   
Verksamhet O   X      
Verksamhet P   X X     
Verksamhet Q   X      
Verksamhet R   X  X X   
Verksamhet S   X      
Verksamhet T         
Verksamhet U   X      
Verksamhet V   X      
Verksamhet X   X  X    
SUMMA:  2 2 19 1 5 2 1 1 

Tabell 11 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trender inom verksamhetsstyrning 
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Figurerna 10 och 11 visar hur uppföljningen går till inom de offentliga 
och privata verksamheterna. Detta är en jämförelse för att hitta 
eventuella skillnader och likheter som finns mellan den privata och 
offentliga sektorn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 
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Frågeställning – E6 b): På vilket sätt görs den finansiella uppföljning-

en? 

Tabell 12 visar en bild av hur olika verksamheter väljer att genomföra 
sina finansiella uppföljningar.  

Tabell 12 

 

 

 

Verksamhet/ 
organisation 
 

Rapport
ering 
inom 
system 

Genom 
olika 
rapporte
ringar 

Dialog/ 
möten  

Rapport 
nedifrå
n & 
upp 

Rapport 
uppifrå
n & ned 

Finansiella & 
Operativa 
planer följs 
upp 
gemensamt 

Utfall 
jämförs 
med 
budget 

Verksamhet A X   X    
Verksamhet B      X  
Verksamhet C    X    
Verksamhet D       X 
Verksamhet E  X      
Verksamhet F  X  X    
Verksamhet G  X X     
Verksamhet H        
Verksamhet I  X X     
Verksamhet J  X X     
Verksamhet K  X X    X 
Verksamhet L X       
Verksamhet M    X    
Verksamhet N X       
Verksamhet O  X     X 
Verksamhet P  X      
Verksamhet Q  X X     
Verksamhet R        
Verksamhet S       X 
Verksamhet T        
Verksamhet U  X X     
Verksamhet V X X X     
Verksamhet X       X 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

Bilaga E: Diagram och Tabell 
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Vilka delar ingår i er operativa planering?

 

Frågeställning – E7 a): Vilka delar ingår i er operativa planering?  

Figur 17 ger en översikt på vilken utav dessa verksamheter använder 
mest inom sin operativa planering.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 
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Bilaga E: Diagram och Tabell 

över resultat 

2013-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

122 

 
Tabell 13 ger en övergripande syn på vilka verksamhet som har dessa 
inom sin operativa planering.  
 

Tabell 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamheter Vision Mål  Aktivitet Handlingspla
n 

Mått Annat 

Verksamhet A X  X    
Verksamhet B X X  X   
Verksamhet C X X  X X  
Verksamhet D X X X X X  
Verksamhet E X X X X X  
Verksamhet F X X X X X  
Verksamhet G X X X X X  
Verksamhet H X X X X   
Verksamhet I       
Verksamhet J  X X X   
Verksamhet K X X  X X  
Verksamhet L  X X X   
Verksamhet M  X X X X  
Verksamhet N  X X X   
Verksamhet O  X X X X  
Verksamhet P X X X X X  
Verksamhet Q  X X X X  
Verksamhet R X X X X  X 
Verksamhet S X X X X X X 
Verksamhet T       
Verksamhet U X X  X   
Verksamhet V  X X X X  
Verksamhet X X X X X X  
SUMMA:  14 20 17 20 13 2 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
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Bilaga E: Diagram och Tabell 

över resultat 

2013-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

123 

 
Frågeställning – E7 b): Om annat, vänligen specificera:   

Tabell 14 visar vad verksamheter som valde alternativet annat, använ-
der inom deras operativa planering.   

Rubriker Gemensamma 
verksamheter 
 

Affärsplaner  
 Verksamhet C 

Nyckeltal  
 Verksamhet R 

Strategier  
 Verksamhet S 
Tabell 14 
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Frågeställning – E8: Hur förhåller sig mål och vision till varandra?  

Tabell 15 visar vad inom vilket svar verksamheterna passar in. Dessa 
rubriker är utifrån verksamheternas svar och sedan har varje verksam-
het blivit indelad inom respektive rubrik.  

Tabell 15 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet/ 
organisation 

Vision bryts 
ned till mål 

Mål är mätbara 
& vision inte 
mätbar 

Vision är 
långsiktiga & mål 
är kortsiktiga 

Arbetar inte med 
uppställda mål & 
vision 

Verksamhet A    X 
Verksamhet B X    
Verksamhet C X    
Verksamhet D     
Verksamhet E X    
Verksamhet F   X  
Verksamhet G   X  
Verksamhet H  X   
Verksamhet I     
Verksamhet J X    
Verksamhet K   X  
Verksamhet L   X  
Verksamhet M   X  
Verksamhet N  X   
Verksamhet O    X 
Verksamhet P   X  
Verksamhet Q     
Verksamhet R X    
Verksamhet S   X  
Verksamhet T     
Verksamhet U     
Verksamhet V X    
Verksamhet X  X   
SUMMA 6 3 7 2 



Trender inom verksamhetsstyrning 
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verksamhetsstyrning 
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Frågeställning – E9: Hur ofta görs operativ uppföljning?   

Tabell 16 visar en övergripande syn på hur den operativa uppföljningen går 
till. Man kan även se vilka alternativ som varje verksamhet tar vid uppföljning 
utav operativ planering.  

Tabell 16 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 18 

Verksamheter Dag Veck Månad Tertial Kvartal År Annat 
Verksamhet A      X  
Verksamhet B   X     
Verksamhet C      X Delårsrapport 
Verksamhet D   X  X   
Verksamhet E   X     
Verksamhet F   X     
Verksamhet G  X      
Verksamhet H      X  
Verksamhet I        
Verksamhet J   X     
Verksamhet K   X   X  
Verksamhet L X      X 
Verksamhet M      X  
Verksamhet N X X X     
Verksamhet O   X     
Verksamhet P   X   X  
Verksamhet Q  X      
Verksamhet R X X X     
Verksamhet S   X X    
Verksamhet T        
Verksamhet U   X     
Verksamhet V   X     
Verksamhet X   X  X   
SUMMA:  3 4 14 1 2 6 2 
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Mohammad Yarian 
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Hur ofta gör de Privata verksamheten Operativ uppföljning?

 

Figurerna 12 & 13 visar skillnaden mellan offentliga och privata verk-
samhet när de skall följa upp fina operativa uppföljningar.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 
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Hur ofta görs finansiell…

 
Inom figurerna 19 & 20 görs en jämförelse mellan operativ och finansiell 
uppföljning där både privata och offentliga verksamhet medverkar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figur 19 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 20 
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Inom figurerna 21 & 22 görs en jämförelse mellan operativ och finansiell 
uppföljning bara för de offentliga verksamheterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22 
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Figurerna 23 & 24 visar en jämförelse mellan operativ och finansiell 
planering inom bara privata verksamheter.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24 
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Frågeställning – E10: På vilket sätt görs operativ uppföljning?   

Inom tabell 17 kan man få en överblick på hur uppföljningen går till för 
operativ planering.  

Tabell 17 

 

 
 
 

Verksamheter/ 
Organisationer 

Rapportering 
i system  

Dialog/ 
möten 

Rapport 
nedifrån 
& upp 

Rapport 
uppifrån 
& ned  
 

Genom olika 
rapporteringar 

Utfall 
jämförs med 
budget 

Verksamhet A X X X    
Verksamhet B      X 
Verksamhet C      X 
Verksamhet D       
Verksamhet E  X    X 
Verksamhet F      X 
Verksamhet G  X    X 
Verksamhet H       
Verksamhet I       
Verksamhet J  X    X 
Verksamhet K  X    X 
Verksamhet L       
Verksamhet M  X    X 
Verksamhet N X    X  
Verksamhet O  X    X 
Verksamhet P  X    X 
Verksamhet Q     X  
Verksamhet R   X    
Verksamhet S   X    
Verksamhet T       
Verksamhet U  X    X 
Verksamhet V X X X   X 
Verksamhet X  X  X  X 
Summa 3 11 4 1 2 13 
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Frågeställning – E11: Hur förhåller sig de operativa och finansiella 

planerna till varandra?   
 
Tabell 18 visar hur varje verksamhet har besvarat kring frågan.  
 
Rubriker Gemensamma 

verksamheter 
 

De Finansiella och Operativa planerna hänger ihop 
och är knutna till varandra:  

 

 Verksamhet J 

 Verksamhet L 

 Verksamhet M 

 Verksamhet N 

 Verksamhet P 
 Verksamhet R 

 Verksamhet U 

 Verksamhet X 

 Verksamhet O 

 Verksamhet E 
 Verksamhet C 

 Verksamhet H 
 Verksamhet V 

 Verksamhet F 

 Verksamhet S 

De Finansiella och Operativa planerna skiljer sig 
från varandra:  

 

 Verksamhet K 

Verksamheter som inte arbetar med Operativ 
Planering   

 

 Verksamhet A 
 Verksamhet B 

 Verksamhet Q 
 Verksamhet I 
Tabell 18 
 
 
 



Trender inom verksamhetsstyrning 
Ett beslutsunderlag för 
verksamhetsstyrning 
Mohammad Yarian 

Bilaga E: Diagram och Tabell 

över resultat 

2013-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

132 

 
Frågeställning – E12: Hur förhåller sig uppföljning av de finansiella 

och operativa planerna till varandra?   

 

Tabell 19 visar hur verksamheterna har besvarat kring frågan, hur de 
uppföljningarna förhåller sig till varandra.  
 
Rubriker Gemensamma 

verksamheter 
 

De Finansiella och Operativa planerna hänger ihop 
och är knutna till varandra:  

 

 Verksamhet J 

 Verksamhet M 

 Verksamhet N 

 Verksamhet H 
 Verksamhet U 

 Verksamhet V 

 Verksamhet S 

 Verksamhet X 

De Finansiella och Operativa planerna skiljer sig 
från varandra:  

 

 Verksamhet E 

 Verksamhet K 

Finansiella uppföljningen sker oftare än Operativ 
uppföljning, men nästan samma:  

 

 Verksamhet C 
 Verksamhet P 

Uppföljning av dessa görs via Lean  
 Verksamhet F 
Bryts ned till olika mål  
 Verksamhet R 

Verksamheter som inte arbetar med Operativ 
Planering   

 

 Verksamhet A 

 Verksamhet B 

 Verksamhet Q 

 Verksamhet I 

Tabell 19 
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Frågeställning – E13: Gör en bedömning av hur väl planeringsprocess, 

uppföljningsprocess och systemstöd fungerar för Finansiell planering. 

Sätt betyg 1-4, där 1=lågt och 4=högt:   

 

Figur 25 ger en grundläggande överblick på vilket betyg 
verksamheterna har angett för respektive process och systemstöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25 
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Tabell 20 ger en helhetsbild av betygsättningen från varje verksamhet.   
 
Finansiell 
Planering 

   

Företag Planeringsprocess Uppföljningsproces
s 

Systemstöd 

Verksamhet A 3 2 3 
Verksamhet B 3 2 2 
Verksamhet C 3 3 3 
Verksamhet D 4 4 1 
Verksamhet E 3 3 2 
Verksamhet F 3 4 3 
Verksamhet G 3 3 3 
Verksamhet H 4 4 3 
Verksamhet I 3 3 3 
Verksamhet J 3 3 3 
Verksamhet K 3 4 3 
Verksamhet L 3 4 3 
Verksamhet M 3 3 3 
Verksamhet N 3 4 3 
Verksamhet O 3 4 2 
Verksamhet P 3 4 3 
Verksamhet Q 4 3 2 
Verksamhet R 3 3 3 
Verksamhet S 3 4 3 
Verksamhet T    
Verksamhet U 4 4 3 
Verksamhet V 3 3 3 
Verksamhet X 4 4 3 
Medelvärde:  Medelvärde: 3 Medelvärde: 3,4 Medelvärde: 

2,7 
Tabell 20 
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Frågeställning – E13: Gör en bedömning av hur väl planeringsprocess, 

uppföljningsprocess och systemstöd fungerar för Operativ planering. 

Sätt betyg 1-4, där 1=lågt och 4=högt:   

 
Figur 26 visar en helhetsbild av hur verksamheterna har betygsatt sina 
processer och systemstöd som de använder inom operativ planering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26 
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Tabell 21 visar en översikt på hur varje verksamhet har betygsatt sina 
processer och systemstöd.  

 
Operativ 
Planering 

   

Företag Planeringsprocess Uppföljningsproces
s 

Systemstöd 

Verksamhet A 4 4 3 
Verksamhet B 3 2 2 
Verksamhet C 3 3 3 
Verksamhet D 3 3 1 
Verksamhet E 3 3 3 
Verksamhet F 3 4 2 
Verksamhet G 3 3 3 
Verksamhet H 4 4 3 
Verksamhet I    
Verksamhet J 3 3 3 
Verksamhet K 3 2 1 
Verksamhet L 2 3 3 
Verksamhet M 3 3 3 
Verksamhet N 3 3 3 
Verksamhet O 3 3 1 
Verksamhet P 4 3 3 
Verksamhet Q 4 3 2 
Verksamhet R 3 3 3 
Verksamhet S 3 3 3 
Verksamhet T    
Verksamhet U 4 4 3 
Verksamhet V 2 3 2 
Verksamhet X 4 4 3 
Medelvärde:  Medelvärde: 3 Medelvärde: 3 Medelvärde: 

2,5 
Tabell 21 
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Figurerna 27 & 28 visar vilka skillnader och likheter det finns inom 
betygsättningen för process och systemstöd inom finansiell och operativ 
planering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 
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Bilaga F: AMDA – Lättrörlig metod 
 

Detta är ett utdrag från examensarbetet av Andreas Nordqvist och 
Mattias Westergren som handlar om Design och utvärdering av 
lättrörlig metod för anskaffning av affärssystem  
 

 
“att inte låsa in projektutvecklingen genom att riskera att processer 
stagnerar och onödig tid går till spillo. Det syftar också till tydliga krav 
på leverans och resultat. Intressenterna, i det här fallet 
uppdragsgivarna, definierar från början problemet utifrån bristande 
kunskap om vad nyttan av systemet kan erbjuda och generera. Därför 
vid definitionsproblem av t.ex. kravspecifikationer, väljer man att gå 
vidare till nästa moment med förhoppningen att kunna göra en bättre 
specifikation i nästa iteration.” 
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6.5.1 4.2.1 Envision 

Under envision arbetar man med framtagande av en uppfattning av 
målbilden med inriktning mot visionen. I ensvision-state arbetar man 
mot två underliggande beskrivningar/framtaganden. Initiate value 
statement och initiate project modeling. Initiate value statement syftar 
till att utifrån syfte och grundläggande värdering kring projektet hitta 
en beskrivning som förklarar nyttan och det värde som skapas genom 
projektet, en så kallad vision. Detta utgår man sedan ifrån parallellt med 
Initiate project modeling, där man tar fram en plan över hur målbilden 
ska formuleras. Det vill säga så kallade delmål och underliggande 
faktorer som krävs för att uppnå den visionen man arbetar emot och 
den nytta man vill skapa. 
 

6.5.2 4.2.2 Iteration 

Detta framtagande krävs för att sedan kunna gå vidare i arbetsprocessen 
mot de efterföljande iterationerna. I en iteration arbetar man i tre olika 
steg. DSC, Processing och TDE. Första steget är att definiera, specificera 
och koncentrera den information och de krav som ställs på systemet 
utifrån organisationen sett. Informationen används sedan i nästa steg, 
processing. Under processing arbetar man med informationen för att 
göra en analys mot de system som tas fram för att utvärderas. Man 
arbetar där parallellt mot företaget och dess medverkande i projektet för 
att göra korrekta analyser och antaganden mot de krav som ställs mot 
systemet. Resultatet används sedan till att parallellt med berörda 
medverkande i de olika områdena, på en teknisk nivå testa och 
utvärdera de krav på processer och funktioner som arbetats fram under 
iterationens gång. 
 
Då arbetet i en iteration sker parallellt och i samarbete med de berörda 
parterna hos kunden/företaget tas det frekvent fram nya krav och 
frågeställningar kring de uppkomna problem och upplevelser som 
kunden erhåller under iterationsprocessen. Dessa lägger sedan grunden 
till nästkommande iteration. 
 

6.5.3 4.2.3 Decision 

I detta stadium fattas ett beslut huruvida intressenten är intresserad att 
investera och gå vidare med något av de förvalda alternativen till 
affärssystem. Exit Criteria avgör om kravspecifikationen nu är tillräcklig 
och om träffytan mellan verksamhet och system är stor nog. 
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Exit Criteria innebär att det behövs en riktlinje för när 
kravspecifikationen är tillräcklig för framtagandet av ett 
beslutsunderlag. Exit strategin blir det som talar om när Evaluation 
delen är färdigitererad och kan gå vidare till ett beslutsfattande, Go eller 
No go. 
 
När krav presenteras i kravspecifikationen, till följd av uppkomna 
behov, genom tester och utvärderingar, kan kraven viktas. Kraven kan 
delas in i tre olika grader; Must have, should have och could have. När 
kraven, enligt detta examensarbetes hypotes, mynnar ut i att över tiden, 
ha varit nästan uteslutande must have, till att gå mot krav av typen som 
inte är must have, kan iterationerna anses vara avslutade. 

Graf 3 – Lättrörlig metod (AMDA)  

 
Grafen visar på hur must have-kraven avtar över tiden, man närmar sig 
den punkt som utgörs av Exit Criteria. 
 
Nästa steg är att ta ställning till om investeringen nu kan anses bringa 
nytta till verksamheten. Beslut grundar sig på ett framtaget 
beslutsunderlag, baserat på en kravspecifikation som framtagits med 
hjälp av utvärderingsiterationernas olika moment. Uppfyllda krav vägs 
mot kostnad. Vidare utvärderas drift och backup möjligheter. 
 
Blir beslutet att man väljer att gå vidare och utveckla ett samarbete med 
en av leverantörerna, börjar en upphandlingsprocess och därefter kan 
implementeringsfasen med ytterliggare konfigurationer och 
förankringar av programvaran påbörjas. 
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6.5.4 4.2.5 Stakeholders 

Intressenterna involveras i stor utsträckning i samtliga arbetsprocesser. 
Den första fasen intressenterna kommer in i är i Envision. Här sätts det 
huvudsakliga målet för projektet upp, som skall komma att genomsyra 
alla processer och iterationer under projektets gång. Ett värde av 
projektet sätts upp, vad vill vi uppnå med projektet? Vidare bestäms 
hur projektets budget och tidsram ser ut. 
 
I fasen DSC involveras intressenterna genom kvalitativa intervjuer. Till 
en början kan intervjuformen vara ostrukturerad för att i senare 
iterationer bli mer och mer strukturerade för att få fram en rättvisande 
kravspecifikation. 
 
I fasen Processing, analyseras resultatet av föregående intervjuer och 
presenteras i mätbara krav gentemot affärssystem. Dessa krav utgör 
sedan grunden för vilka system som ska utvärderas i nästa fas genom 
att se vilka system  som har en stor träffyta gentemot de krav som 
sammanställts. 
 
I fasen Test Driven Evaluation, får intressenterna testa affärssystem som 
anses, enligt tidigare framtagna kravspecifikation, ha en stor träffyta 
gentemot det beställande företaget. Syftet med denna fas är att bland 
annat att systemen förankras hos intressenten till en vis utsträckning, 
men fasen ger också ett tillfälle att vaska fram nya krav gentemot 
affärssystemet. 
 
När Evaluation delen anses ha itererats färdigt, enligt Exit Criteria, är 
det dags att gå in i ett beslutsfattande skede, där intressenterna med ett 
färdigt beslutsunderlag kan fatta beslut om och i så fall vilket 
affärssystem man vill investera i. Detta beslut är direkt kopplat till de 
krav som tagits fram, samt till den kostnad investeringen kommer att 
innebära. I denna fas går intressenten in i en upphandlingsprocess med 
den aktuella leverantören. 
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6.5.5 4.2.6 Suppliers 

Boxen suppliers representerar de leverantörer som kan förekomma 
intressanta för leveranser av affärssystem. Leverantörerna kommer in i 
iterationsfasen under processing, då specifika förfrågningar om 
systemens kapacitet kan förekomma. Förhandlingar med leverantörer 
görs om tillhandahållandet av körbara demoversioner, där 
arbetsprocesser som motsvarar intressentens verksamma 
arbetsprocesser kan utvärderas. 
 
Leverantören kommer även in i fasen Decision Making, där 
leverantören tillhandahåller offert för affärssystemet, dess licenser och 
drift. 
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Bilaga G: EBREM – Lättrörlig metod 
Detta är ett utdrag från Affärssystem projektet som genomfördes av 
Yarian. M, Apelqvist. M, Hymnelius. O, Hansson. M & Shi. H.   

Upplägg och metod 
Vi har hämtat inspiration från den lättrörliga metoden AMDA som 
Andreas Nordqvist 
Mattias Westergren tagit fram i sitt examensarbete 2008. Mer detaljerad 
information om AMDA finns i bilaga 2. Det som vi hämtat från AMDA 
är just det iterativa förhållningssättet. För oss så brast AMDA i 
hantering av risker då det inte finns något riktigt stöd för det. Det gjorde 
att vi utvecklade en egen metod. Metoden går ut på att identifiera alla 
oönskade händelser för att sedan se till att de inte inträffar. Vi kallar 
denna metod för Event-Based Requirements Elicitation Method 
(EBREM). Vi skulle kunna säga att det är ett risk-, händelse-, aktivitets- 
samt målstyrd metod som vi använder. Metoden innehåller: 
● Händelse: Här skrivs en händelse som inträffar eller som förutses 

hända och som anses utgöra ett hot mot att kunna uppfylla pro-
jektets mål.  

● Risk: Här skrivs det som kan hända om man inte försöker att 
hindra denna händelse att inträffa. 

● Aktivitet: Här skrivs den aktivitet eller aktiviteter som vid dis-
kussion inom projektgruppen kan hindra den oönskade händel-
sen. 

● Mål: Här skrivs målet med att använda aktiviten ovan. Man kan 
säga att målet blir motsatsen till risken ovan. 

Nedan beskriver vi ett verkligt exempel på en händelse vi i projektet har 
försökt undvika genom att koppla en aktivitet till den: 
● Händelse: Efter beslut att köra på det CRM-system som vi före-

slagit tagits i bruk så märks det att systemet inte klarar av företa-
gets behov i den dagliga verksamheten. 

● Risk: Företaget har investerat i ett felaktigt system och kommer 
att få negativa konsekvenser utav det såsom missnöjda medarbe-
tare och försämrad försäljning. 

● Aktivitet: Driv på företaget så att vi kan anpassa och implemen-
tera CRM-systemet innan något slutgiltigt beslut behöver göras. 
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● Mål: Vi vill att företaget ska känna sig trygg med att systemet 
stödjer företaget på djupet. Sedan hoppas vi på ännu mer kvalita-
tiva krav då företaget blir mer 
och mer kunniga på vad de behöver och vad de kan behöva. 

Metoden EBRAM är även baserad på de agila metodernas koncept med 
iterationer och tät kontakt med kunden. Iterationerna ska vara korta, vi 
har satt 1 vecka. I metoden EBRAM kopplas aktiviteter som tas fram in i 
iterationerna så att vi kan minimera att vissa oönskade händelser ska 
inträffa. Man kan kalla vår metod för en sorts händelsedriven agil 
metod. När nya händelser dyker upp som klassas som riskabla så 
diskuteras det fram nya aktiviter för att motverka den nya händelsen, 
denna aktivitet tas då in i iterationerna. Om en händelse bedöms att den 
inte längre behöver ha en aktivitet kopplad till sig tas den aktiviteten 
bort ur iterationerna. Målet är hela tiden klart i EBRAM, det är att 
kunden som ska få det som kunden behöver. Metoden har detta som sitt 
högsta syfte vilket gör att det händelsedrivna tänket kopplat samman 
med metodens högsta syfte gör att metoden hela tiden verkar för 
kundens bästa.  

När AMDA modellen tycker att kravspecifikationen är klar och 
man ska gå vidare till nästa steg defineras enligt att inga nya skall krav 
tas fram utan det kommer endast fram bör krav och “nice to have” krav. 
Vi hamnade i den situationen att det dök upp en potentiell händelse att 
om ett tag så kommer nog inga mer skall krav kunna definieras. Vi satte 
då in en aktivitet att diskutera med företaget om att fortsätta projektet 
med att implementera CRM-systemet som vi föreslog på test. Alltså att 
vi skulle implementera och anpassa systemet efter företaget så de kunde 
köra systemet i verksamheten för att verkligen se att de kunde stödja 
företagets behov på riktigt och inte bara på pappret. Att arbeta med 
EBRAM ställer höga krav på att kunna upptäcka händelser och att hela 
tiden se framåt i tiden för att kunna förutspå händelser och att kunna 
styra skutan åt ett annat håll om det skulle behövas. Enligt oss så är det 
enklare att arbeta med EBRAM än en AMDA. Detta eftersom ett fokus 
på händelser och dess risker om de inträffar gör att EBRAM både kan 
vara proaktiv (förutspå händelser och motverka dem) samt reaktiv (när 
händelser inträffar kunna verka för att de inte ska hända igen). Detta 
upplevde inte var fallet med AMDA eftersom den metoden inte har stöd 
för risker.  
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